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Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice 
pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-
19, precum şi o creştere exponenţială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare şi ţinând cont de 
faptul că există un excedent de produse de igienă achiziţionate în baza contractelor de furnizare, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 
operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, 
precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea stării de urgenţă 
prin Decretul nr. 195/2020, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care 
epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, 

se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în 
domeniul social şi economic, care să sprijine populaţia afectată şi persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în 
carantină, în izolare, autoizolare, precum şi copiii şi persoanele din centre de tip rezidenţial.  
Având în vedere epidemia de COVID-19 şi urgenţa de a aborda criza de sănătate publică rezultată, precum şi caracterul 
urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor măsuri în vederea acordării şi decontării din fonduri europene a 
cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru transport 
specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, capabilităţi/formaţiuni 
medicale mobile diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. 
Ţinând cont de necesitatea finanţării cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protecţie medicală, precum şi alte 
categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă 
aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngri jire 
persoane cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum şi 
acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul 
auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-
19,  

având în vedere că sunt eligibile spre decontare subvenţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările 
ulterioare, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura 
întreruperii temporare a activităţii, în sensul de intrare în şomaj tehnic a angajaţilor, 

neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situaţie de vulnerabilitate, şi 
anume aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi a persoanelor vârstnice din centre de îngrijire şi asistenţă, a 
copiilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centre rezidenţiale, a copiilor din sistemul de protecţie 
specială ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la 
sănătate a populaţiei României. 
Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată 
şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a veni in sprijinul populaţiei afectate, cu 
acest excedent de produse de igienă şi de produse alimentare achiziţionate. 
Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată, 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 



Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

Articolul 1 

(1) Produsele achiziţionate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operaţional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, 
nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea 
unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, 
sunt distribuite:  

a)persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanţele militare 
emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 

b)persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice; 

c)copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centre rezidenţiale; 

d)altor persoane aflate în situaţii vulnerabile, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. 

(2) Distribuţia produselor prevăzute la alin. (1) se realizează pe perioada stării de urgenţă, în ordinea enumerării 
categoriilor de beneficiari prevăzute la alin. (1). 

Articolul 2 

(1) În vederea distribuirii produselor prevăzute la art. 1, instituţiile prefectului întocmesc liste de distribuţie, pe baza 
informaţiilor comunicate de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către 
Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei, pentru persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare, 
indiferent de domiciliu/reşedinţă, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19. 

(2) Produsele de igienă se distribuie pe bază de proces-verbal de predare întocmit de instituţiile prefectului, semnat de 
reprezentanţii acestora care realizează distribuţia. 

Articolul 3 

(1)Produsele de igienă prevăzute la art. 1 alin. (1) rămase nedistribuite după aplicarea procedurii prevăzute la art. 2 se 
distribuie de către instituţiile prefectului, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul 
judeţului, respectiv prin direcţiile/compartimentele de asistenţă socială de la nivelul celorlalte unităţi/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, persoanelor vârstnice, copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele 
rezidenţiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), în funcţie de nevoile identificate, cu aprobarea Instituţiei Prefectului. 

(2) Distribuirea produselor de igienă prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de procese-verbale de predare-primire 
încheiate între reprezentanţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/direcţiile/compartimentele de 
asistenţă socială, după caz, şi reprezentanţii centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice sau ai centrelor 
rezidenţiale pentru copii şi persoane adulte cu dizabilităţi. 

Articolul 4 
Distribuirea produselor de igienă se face potrivit modalităţilor prevăzute la art. 1-3 până la epuizarea stocurilor existente la 
nivelul fiecărui judeţ. Instituţiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare 
şi ale proceselor-verbale de predare-primire, în format electronic, însoţite de listele comunicate de către direcţiile de sănătate 
publică sau de către Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei ori de către instituţiile care deţin evidenţe le 
beneficiarilor instituţionalizaţi, după caz.  

Articolul 5 
Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se include în categoria 
cheltuielilor neeligibile potrivit legii. 

Articolul 6 

(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Infrastructură mare“, conform regulilor 
de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru 
transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, 
capabilităţi/formaţiuni medicale mobile de diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului 
COVID-19.  

(2)Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita a 350.000.000 euro din Programul operaţional «Infrastructură mare», 
echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna mai 2020, iar diferenţa de până la 1.200.000.000 euro se asigură 



din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanţare REACT-EU, în cadrul Programului 
operaţional «Infrastructură mare 

La data de 16-10-2020 Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
174 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020 

(3) Sumele cheltuite conform alin. (1) şi destinaţia acestora de la începutul stării de urgenţă la finalul stării de alertă de 
către toate instituţiile de stat se publică pe site-ul instituţiei de către conducătorul acesteia. 

La data de 20-06-2020 Articolul 6 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

Articolul 7 

(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de 
eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, 
echipamentelor de protecţie medicală, precum şi altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenţei sociale 
şi comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a 
persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, pe perioada de epidemie cu COVID-
19, şi a altor grupuri vulnerabile identificate. 

(2) Măsura este eligibilă atât pentru acele comunităţi în care este implicat personalul în cadrul proiectelor noncompetititve 
sau competitive aflate în derulare, finanţate prin Programul operaţional „Capital uman“, cât şi în alte comunităţi unde sunt 
identificate categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1). 

(3) În situaţia proiectelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finanţare prin notificare 
electronică în vederea actualizării activităţilor eligibile în cadrul proiectelor, pentru a asigura măsurile de sprijinire a 
persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor 
care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, pe perioada de epidemie cu COVID-19, şi a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, 
Autoritatea de management va încheia act adiţional potrivit procedurilor în vigoare. 

(4) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional 
„Capital uman“. 

(5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul 
asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în 
sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe 
perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI 
«Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, 
prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene. 

La data de 20-06-2020 Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

(6) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V 
«Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

La data de 20-06-2020 Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

(7) Pentru furnizorii de servicii sociale privaţi, prevăzuţi la alin. (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin 
agenţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI 
«Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, 
prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului 
muncii şi protecţiei sociale. 



La data de 20-06-2020 Articolul 7 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

Articolul 8 

(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă, din 
fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» sau de la alte titluri 
unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii: 

a)personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile 
paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19; 

b)personalul care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activităţi 
de izolare şi monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină; 

c)personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică implicat în activităţi de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, 
verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră şi care asigură tratamentul 
persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, precum şi cel 
care desfăşoară activităţi specifice de inspecţie sanitară, în spaţiile în care a existat cel puţin un caz confirmat cu 
infecţie SARS-CoV-2; 

d)personalul din reţeaua de medicină legală implicat în manipularea şi efectuarea necropsiilor pacienţilor decedaţi 
diagnosticaţi cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie şi histopatologie care efectuează 
analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19; 

e)personalul din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare direct implicate în activităţi de testare şi diagnosticare a SARS-
CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii; 

f)personalul militar şi civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale care execută activităţi similare celor 
prevăzute la lit. a)-e); 

f^1)personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize 
medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele 
stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în 
timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, 
ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate;  

La data de 20-06-2020 Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 
din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

f^2)medicii şi asistenţii medicali din unităţile şcolare care şi-au desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de 
îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină; 

La data de 20-06-2020 Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 
din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

g)personalul de la lit. a)-f^2) care, în urma desfăşurării activităţii, a fost diagnosticat cu COVID-19. 

La data de 20-06-2020 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din 
LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

La data de 11-05-2020 Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 

(2) În cazul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, stimulentul de risc prevăzut 
la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul I „Cheltuieli de personal“. 



(3) Pentru unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sumele necesare acordării 
stimulentului prevăzut la alin. (1) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice“, prin bugetele ordonatorilor principali de credite. 

(4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V 
„Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

(5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin 
decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea 
desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul 
unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la alin. (1). 

La data de 11-05-2020 Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 

(5^1)Categoriile de persoane menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata 
stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii. 

La data de 11-05-2020 Articolul 8 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
64 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 11 mai 2020 

(6) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de 
eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevăzut la alin. 
(1), precum şi decontarea echipamentelor şi materialelor de protecţie pentru personalul din sănătate implicat direct în 
transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19. 

(7) Decontarea prevăzută la alin. (6) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional 
„Capital uman“. 

(8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei, prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă pentru toată 
perioada stării de urgenţă, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituţia României, republicată. 

La data de 20-06-2020 Articolul 8 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 82 din 17 iunie 2020, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020 

Norme de aplicare 

METODOLOGIE din 14 mai 2020 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Articolul 1 

(1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 
51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, prin ordonatorul principal de credite, se acordă un stimulent de risc 
în cuantum de 2.500 lei brut pe lună următoarelor categorii de personal prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare: 

a)personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile 
paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19; 

b)personalului de la lit. a) care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19. 

(2) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata 
stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii. 



(3) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte 
prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru 
activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. 
Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute 
la alin. (1). 

(4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal 
prevăzute la alin. (1) lit. a) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 
şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la 
titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“. 

Capitolul II 
Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

Articolul 2 

(1)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plăţii stimulentului de risc pentru categoriile 
de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, astfel: 

a)pentru personalul angajat în unităţi sanitare cu paturi; 

b)pentru personalul angajat în centre de dializă; 

c)pentru personalul angajat în unităţi sanitare de urgenţă şi transport sanitar; 

d)pentru personalul angajat în laboratoare. 

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza 
facturilor însoţite de decizia prevăzută la art. 1 alin. (3). 

(3) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană şi se asigură din fondul de salarii al 
unităţii angajatoare. 

(4) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuţii 
sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul III 
Dispoziţii finale 

Articolul 3 
Lista furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal 
beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de 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, cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020, este prevăzută în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

Articolul 4 
Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1 
alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

Anexa nr. 1 

la metodologie 
LISTA 

furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază 
de stimulentul de risc prevăzut de 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, cu 



modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020 

Nr. crt. Denumirea unităţii sanitare*) 
 ALBA 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

2 SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 

3 SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD 

4 SPITALUL MUNICIPAL AIUD 

5 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI 

6 SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR 

7 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - ALBA IULIA 
 ARAD 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD  

2 SPITALUL ORĂŞENESC INEU 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD  

2 S.C. AVITUM - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. RATIONAL TRANS MED - S.R.L. 

2 S.C. ARAD VEST - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 S.C. GENESYS MEDLIFE ARAD 

2 S.C. LAB ALMED - S.R.L. 

3 S.C. ULTRACLINICA - S.R.L. 

4 S.C. ULTRACLINICA VEST - S.R.L. 

5 S.C. POLICLINICA LASER - S.R.L. 

6 S.C. MEDINVEST - S.R.L. 
 ARGEŞ 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI 

2 SPITALUL PNF CÂMPULUNG 

3 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG 

4 SPITALUL ORĂŞENESC MIOVENI 

5 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ANDREI“ VALEA IAŞULUI 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI 

2 FRESENIUS NEPHROCARE PITEŞTI 

3 FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG 
 BACĂU 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU 

2 SPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUŞI 

3 SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU 

II Unitate dializă, din care: 



1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - ONEŞTI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL CRUCII ROŞII BACĂU - SACRO - S.R.L. 

2 S.C. DEMEDICO ASSISTANCE - S.R.L. 
 BIHOR 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. G. CURTEANU“ ORADEA 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ORADEA 

3 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX 
 BISTRIŢA 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD 

II Unitate dializă, din care: 

1 CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM BISTRIŢA 

III Furnizori de asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD 
 BOTOŞANI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MAVROMATI 

II Unitate dializă, din care: 

1 AVITUM BOTOŞANI 
 BRAŞOV 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“ BRAŞOV 

4 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV 

5 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI NEUROLOGIE BRAŞOV 

6 SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - BRAŞOV 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. APEL ONE MED - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L. BRAŞOV 

3 S.C. TEO HEALTH - S.A. 
 BRĂILA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA  
 BUZĂU 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU 

2 SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT 
 CARAŞ-SEVERIN 

I  Unităţi sanitare, din care: 



1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA 

2 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ CARANSEBEŞ 
 CĂLĂRAŞI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI 
 CLUJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 

2 INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATO „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR“ CLUJ 

3 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCA 

5 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CLUJ-NAPOCA 

6 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

7 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 

8 INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUŢA“ CLUJ-NAPOCA 

9 INSTITUTUL INIMII DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „DR. N. STĂNCIOIU“ CLUJ-NAPOCA 

10 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

11 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 

12 INSTITUTUL DE UROLOGIE ŞI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 

2 S.C. POTAISSA RENAL CARE TURDA - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 PROSANA 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

2 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 
 CONSTANŢA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 

2 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 

3 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 

4 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. EURODIALIZA - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. ANDALEX - S.R.L. 

2 S.C. GMC MEDICAL SERVICES - S.R.L. 

3 S.C. IOWEMED - S.A. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 

2 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 

3 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 
 COVASNA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF“ SFÂNTU GHEORGHE  

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 S.C. PRO-VITAM - S.R.L. 
 DÂMBOVIŢA 



I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE 

2 SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - TÂRGOVIŞTE 
 DOLJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ“ 

2 SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEŞTI 

3 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA“ 

4 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  

5 SPITALUL ORĂŞENESC SEGARCEA 

6 SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 

7 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 
 GALAŢI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SF. IOAN“ GALAŢI 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE“ GALAŢI 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI 

5 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „CUVIOASA PARASCHEVA“ GALAŢI 

6 SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ TECUCI  

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - CENTRUL DE DIALIZĂ GALAŢI 

III Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ GALAŢI 
 GIURGIU 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN-VALE 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - GIURGIU 
 GORJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL DE URGENŢĂ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

2 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 

3 SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI 

4 SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI 

5 SPITALUL ORĂŞENESC BUMBEŞTI-JIU 

6 SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI 
 HARGHITA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MIERCUREA-CIUC 

2 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 
 HUNEDOARA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA 



2 SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA 

3 SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 

4 SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 

5 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 

6 SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE 

7 SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG 

8 SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU DEVA 

3 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU PETROŞANI 
 IALOMIŢA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 

2 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 

3 SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI „ANGHEL SALIGNY“ 

4 SPITALUL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI 

II Unitate dializă, din care: 

1 STAŢIE DE HEMODIALIZĂ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. SYLMED INVEST - S.R.L. 
 IAŞI  

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON“ IAŞI 

2 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“ IAŞI 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“ 

4 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ“ 

5 SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAŞI 

6 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „SF. PARASCHEVA“ IAŞI 

7 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI 

8 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU“ IAŞI 

9 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. IAŞI 

2 SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAŞI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 AMBULANŢA PRIVATĂ S.C. AMBULANŢA DACOMED - S.R.L. IAŞI 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS - S.R.L. IAŞI 

2 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI 
 MARAMUREŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. CONSTANTIN OPRIŞ“ BAIA MARE 

2 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE 

3 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. N. RUŞDEA“ BAIA MARE 

4 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI 
 MEHEDINŢI 

I Unităţi sanitare, din care:  



1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DROBETA-TURNU SEVERIN 

2 SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - DROBETA-TURNU SEVERIN 
 MUREŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 

3 INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU MUREŞ 

4 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. AVITUM - S.R.L. CENTRUL DE DIALIZĂ TÂRGU MUREŞ 

2 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. 
 NEAMŢ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA-NEAMŢ 

2 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - PIATRA-NEAMŢ 
 OLT 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

2 SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 

II Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 GMED AMBULANŢA PRIVATĂ RALCRIS - S.R.L. 
 PRAHOVA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI  

2 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 
 SATU MARE 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE 

2 SPITALUL MUNICIPAL CAREI 

3 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 

4 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE 
 SĂLAJ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „PROF. DR. IOAN PUŞCAŞ“ ŞIMLEU SILVANIEI 
 SIBIU 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU 

2 SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 
 SUCEAVA 

I Unităţi sanitare, din care:  



1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVA 

2 SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI 

3 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 

II Unitate dializă, din care:  

1 CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA 

2 UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA 

3 NEFROMED BM RĂDĂUŢI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 S.C. AMBU LIFE - S.R.L. 

2 ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 S.C. DORNA MEDICAL - S.R.L. 
 TELEORMAN 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROŞIORI DE VEDE 

2 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE  

3 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA 

4 SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE - S.R.L. 

5 SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROŞIORI DE VEDE 

6 SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA 

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA 

2 S.C. EXPLORAMED - S.R.L. 
 TIMIŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL „VICTOR BABEŞ“ TIMIŞOARA 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA 

3 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMIŞOARA 

4 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 

5 SPITALUL ORĂŞENESC DETA 

6 SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA 

2 S.C. NEFROMED - S.R.L. TIMIŞOARA 

3 S.C. NEFROCENTER - S.R.L. LUGOJ 

4 S.C. AVITUM - S.R.L. TIMIŞOARA 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 NEUROMED 

2 RATIONAL MED 

3 RAMI MED TRANS 
 TULCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA 
 VASLUI 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI 

3 SPITALUL MUNICIPAL HUŞI 

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  



1 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD 
 VÂLCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA 
 VRANCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON“ FOCŞANI 

3 SPITALUL „N. N. SĂVEANU“ VIDRA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - CENTRUL DE DIALIZĂ FOCŞANI 
 BUCUREŞTI 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC „VICTOR GOMOIU“ 

2 SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. CONSTANTIN GORGOS“ 

3 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 

4 INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. I. TRESTIOREANU“ 

5 CENTRUL NAŢIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII „DR. N. ROBĂNESCU“ 

6 S.C. POLICLINICO DI MONZA - S.R.L. 

7 INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN“ 

8 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „BAGDASAR ARSENI“ BUCUREŞTI 

9 INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „MATEI BALŞ“ 

10 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE „VICTOR BABEŞ“ 

11 S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. 

12 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. IOAN“ 

13 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU“ 

14 SPITALUL CLINIC MALAXA 

15 SPITALUL CLINIC COLENTINA 

16 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 

17 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „CAROL DAVILA“ 

18 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 

19 INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“ 

20 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „C.C. ILIESCU“ 

21 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS 

22 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 

23 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON“ 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“ 

2 DIA MEDICAL PORT  

3 DIAVERUM SEMA PARC 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 S.C. CENTRUL MEDICAL AKCES - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 CENTRUL MEDICAL UNIREA 

2 S.C. CLINICA SANTE - S.R.L.  

3 S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. 

4 MED LIFE - S.A. 

5 MED LIFE SUCURSALA BUCUREŞTI 

6 S.C. PERSONAL GENETICS - S.R.L. 



7 IMUNOMEDICA PROVITA 

8 HIPERDIA - S.A. 

*) Furnizorii de servicii medicale care au solicitat prin casele de asigurări de sănătate acordarea stimulentului de risc 
pentru luna aprilie. 

Anexa nr. 2 
la metodologie  

CONTRACT  

I. Părţile contractului 
Casa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ............................ 
nr. ....., judeţul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin 
………….......................................…......, 
şi 
unitatea sanitară ..............................., reprezentata legal prin ................................, cu Autorizaţie sanitară de funcţionare 
nr. ......... din ......................, având sediul în localitatea .............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., 
et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul …..............., telefon.........................., codul unic de înregistrare …............. şi contul nr. 
.............., deschis la Banca/Trezoreria Statului ....................................... 

II. Obiectul contractului 

Articolul 1 

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare pentru punerea în 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

III. Durata contractului 

Articolul 2 

Prezentul contract este valabil de la data ………………….. până la data de 30 iunie 2020. 

IV. Obligaţiile părţilor 

Articolul 3 

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 

a)să încheie contracte numai cu unităţile sanitare cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
normelor de aplicare a acesteia; 

b)să acorde unităţilor sanitare sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, 
pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru 
furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic; 

c)să recupereze sumele acordate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, decontate din FNUASS. 

Articolul 4 

(1) Unităţile sanitare au următoarele obligaţii: 

a)să respecte prevederile Ordonanţei 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de aplicare a acesteia; 



b)să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii 
stimulentului de risc prevăzut de 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele de aplicare a acesteia; factura este însoţită de 
documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în 
format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format 
electronic. 

(2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii 
angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-
un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este 
responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor 
raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare. 

V. Termene de plată 

Articolul 5 

(1) Lunar, până la data de ..... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă 
sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute de 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi de metodologia de aplicare a acesteia, pe 
baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 
...................... . 

(2) Plata se face în contul nr. ….., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. …....…, deschis la Banca ….............. 
. 

VI. Răspunderea contractuală 

Articolul 6 

Reprezentantul legal al unităţii sanitare cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător 
de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. 

VII. Clauze speciale 

Articolul 7 

(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică 
executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate 
forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei 
respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, 
respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus 
la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele 
prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate 
celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă 
mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 

VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului 

Articolul 8 

Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare 
de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază 
şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale. 



Articolul 9 
Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 

IX. Corespondenţa 

Articolul 10 

(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu 
confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de 
sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract. 

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări 
ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. 

X. Modificarea contractului 

Articolul 11 

(1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei 
de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 

(2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. 

Articolul 12 
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, 
clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 

Articolul 13 
Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această 
nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai 
bine cu putinţă spiritului contractului. 

XI. Soluţionarea litigiilor 

Articolul 14 

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluţionare pe cale amiabilă. 

(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se 
soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz. 

XII. Alte clauze 
….......................................................................................................................................................................................... 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
…......................................................... 
Preşedinte-director general, 
…........................................ 
Director executiv al Direcţiei economice, 
…........................................................... 
Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale, 
…........................................................................ 
Vizat 
Juridic, Contencios 
…...................................... 
UNITATEA SANITARĂ 
…...................................... 
Reprezentant legal, 
…...................................... 



Norme de aplicare 

METODOLOGIE din 14 mai 2020 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Articolul 1 

(1) Pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 
51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“, prin ordonatorul principal de credite, se acordă un stimulent de risc 
în cuantum de 2.500 lei brut pe lună următoarelor categorii de personal prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare: 

a)personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile 
paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19; 

b)personalului de la lit. a) care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19. 

(2) Categoriile de personal menţionate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata 
stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, conform legii. 

(3) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte 
prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru 
activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. 
Conducătorul unităţii angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute 
la alin. (1). 

(4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură plata stimulentului de risc pentru categoriile de personal 
prevăzute la alin. (1) lit. a) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate 
şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la 
titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, art. 51.01.75 „Transferuri pentru stimulentul de risc“. 

Capitolul II 
Modalitatea de plată a stimulentului de risc din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

Articolul 2 

(1)Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile necesare plăţii stimulentului de risc pentru categoriile 
de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) angajate în unităţi sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate şi pentru care plata salariilor se realizează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, astfel: 

a)pentru personalul angajat în unităţi sanitare cu paturi; 

b)pentru personalul angajat în centre de dializă; 

c)pentru personalul angajat în unităţi sanitare de urgenţă şi transport sanitar; 

d)pentru personalul angajat în laboratoare. 

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare sumele necesare plăţii stimulentului de risc pe baza 
facturilor însoţite de decizia prevăzută la art. 1 alin. (3). 

(3) Valoarea stimulentului de risc este în cuantum de 2.500 lei brut/lună/persoană şi se asigură din fondul de salarii al 
unităţii angajatoare. 

(4) Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuţii 
sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul III 
Dispoziţii finale 

Articolul 3 



Lista furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal 
beneficiază de stimulentul de risc prevăzut de 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, cu modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020, este prevăzută în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

Articolul 4 
Modelul contractului care se încheie între casele de asigurări de sănătate şi furnizori pentru acordarea, potrivit legii, din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor pentru stimulentul de risc, în condiţiile art. 1 
alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie. 

Anexa nr. 1 

la metodologie 
LISTA 

furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, al căror personal beneficiază 
de stimulentul de risc prevăzut de 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ în luna aprilie 2020 

Nr. crt. Denumirea unităţii sanitare*) 
 ALBA 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

2 SPITALUL MUNICIPAL BLAJ 

3 SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD 

4 SPITALUL MUNICIPAL AIUD 

5 SPITALUL ORĂŞENESC CÂMPENI 

6 SPITALUL ORĂŞENESC CUGIR 

7 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - ALBA IULIA 
 ARAD 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD  

2 SPITALUL ORĂŞENESC INEU 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD  

2 S.C. AVITUM - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. RATIONAL TRANS MED - S.R.L. 

2 S.C. ARAD VEST - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 S.C. GENESYS MEDLIFE ARAD 

2 S.C. LAB ALMED - S.R.L. 

3 S.C. ULTRACLINICA - S.R.L. 

4 S.C. ULTRACLINICA VEST - S.R.L. 

5 S.C. POLICLINICA LASER - S.R.L. 

6 S.C. MEDINVEST - S.R.L. 
 ARGEŞ 



I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI 

2 SPITALUL PNF CÂMPULUNG 

3 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG 

4 SPITALUL ORĂŞENESC MIOVENI 

5 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ANDREI“ VALEA IAŞULUI 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI 

2 FRESENIUS NEPHROCARE PITEŞTI 

3 FRESENIUS NEPHROCARE CÂMPULUNG 
 BACĂU 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU 

2 SPITALUL „PROF. DR. EDUARD APETREI“ BUHUŞI 

3 SPITALUL MUNICIPAL ONEŞTI 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - ONEŞTI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL CRUCII ROŞII BACĂU - SACRO - S.R.L. 

2 S.C. DEMEDICO ASSISTANCE - S.R.L. 
 BIHOR 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „DR. G. CURTEANU“ ORADEA 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ORADEA 

3 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX 
 BISTRIŢA 

I Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD 

II Unitate dializă, din care: 

1 CENTRUL DE DIALIZĂ DIAVERUM BISTRIŢA 

III Furnizori de asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BISTRIŢA 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „GEORGE TRIFON“ NĂSĂUD 
 BOTOŞANI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MAVROMATI 

II Unitate dializă, din care: 

1 AVITUM BOTOŞANI 
 BRAŞOV 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“ BRAŞOV 

4 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV 

5 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI NEUROLOGIE BRAŞOV 

6 SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL 

II Unitate dializă, din care: 



1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - BRAŞOV 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. APEL ONE MED - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRAŞOV 

2 S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L. BRAŞOV 

3 S.C. TEO HEALTH - S.A. 
 BRĂILA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BRĂILA  
 BUZĂU 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZĂU 

2 SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT 
 CARAŞ-SEVERIN 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA 

2 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ CARANSEBEŞ 
 CĂLĂRAŞI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAŞI 
 CLUJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA 

2 INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATO „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR“ CLUJ 

3 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „LEON DANIELLO“ CLUJ-NAPOCA 

5 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CLUJ-NAPOCA 

6 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

7 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 

8 INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUŢA“ CLUJ-NAPOCA 

9 INSTITUTUL INIMII DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „DR. N. STĂNCIOIU“ CLUJ-NAPOCA 

10 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

11 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 

12 INSTITUTUL DE UROLOGIE ŞI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA 

2 S.C. POTAISSA RENAL CARE TURDA - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 PROSANA 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL MUNICIPAL DEJ 

2 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII 
 CONSTANŢA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 

2 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 

3 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA 



4 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. EURODIALIZA - S.R.L. 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. ANDALEX - S.R.L. 

2 S.C. GMC MEDICAL SERVICES - S.R.L. 

3 S.C. IOWEMED - S.A. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA 

2 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA 

3 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE CONSTANŢA 
 COVASNA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. FOGOLYÁN KRISTÓF“ SFÂNTU GHEORGHE  

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 S.C. PRO-VITAM - S.R.L. 
 DÂMBOVIŢA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE 

2 SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 

II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - TÂRGOVIŞTE 
 DOLJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ“ 

2 SPITALUL MUNICIPAL „PROF. DR. IRINEL POPESCU“ BĂILEŞTI 

3 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA“ 

4 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  

5 SPITALUL ORĂŞENESC SEGARCEA 

6 SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE 

7 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA 
 GALAŢI 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SF. IOAN“ GALAŢI 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE“ GALAŢI 

4 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI 

5 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „CUVIOASA PARASCHEVA“ GALAŢI 

6 SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ TECUCI  

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - CENTRUL DE DIALIZĂ GALAŢI 

III Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI“ GALAŢI 

2 SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU“ GALAŢI 
 GIURGIU 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL ORĂŞENESC BOLINTIN-VALE 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU 



II Unitate dializă, din care: 

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - GIURGIU 
 GORJ 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL DE URGENŢĂ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

2 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU 

3 SPITALUL ORĂŞENESC ROVINARI 

4 SPITALUL ORĂŞENESC NOVACI 

5 SPITALUL ORĂŞENESC BUMBEŞTI-JIU 

6 SPITALUL ORĂŞENESC TURCENI 
 HARGHITA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MIERCUREA-CIUC 

2 SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC 
 HUNEDOARA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DEVA 

2 SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA 

3 SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 

4 SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 

5 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 

6 SPITALUL MUNICIPAL ORĂŞTIE 

7 SPITALUL ORĂŞENESC HAŢEG 

8 SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

II Unitate dializă, din care: 

1 SPITALUL MUNICIPAL „DR. AL. SIMIONESCU“ HUNEDOARA 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU DEVA 

3 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU PETROŞANI 
 IALOMIŢA 

I  Unităţi sanitare, din care: 

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 

2 SPITALUL MUNICIPAL URZICENI 

3 SPITALUL MUNICIPAL FETEŞTI „ANGHEL SALIGNY“ 

4 SPITALUL ORĂŞENESC ŢĂNDĂREI 

II Unitate dializă, din care: 

1 STAŢIE DE HEMODIALIZĂ SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA 

2 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

1 S.C. SYLMED INVEST - S.R.L. 
 IAŞI  

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON“ IAŞI 

2 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „SF. MARIA“ IAŞI 

3 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA“ 

4 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE „CUZA VODĂ“ 

5 SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAŞI 

6 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „SF. PARASCHEVA“ IAŞI 

7 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI 

8 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „PROF. DR. NICOLAE OBLU“ IAŞI 



9 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ PAŞCANI 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. IAŞI 

2 SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON“ IAŞI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 AMBULANŢA PRIVATĂ S.C. AMBULANŢA DACOMED - S.R.L. IAŞI 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 

1 INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS - S.R.L. IAŞI 

2 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI 
 MARAMUREŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR. CONSTANTIN OPRIŞ“ BAIA MARE 

2 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PSIHIATRIE BAIA MARE 

3 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. N. RUŞDEA“ BAIA MARE 

4 SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI 
 MEHEDINŢI 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DROBETA-TURNU SEVERIN 

2 SPITALUL MUNICIPAL ORŞOVA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA - S.R.L. - DROBETA-TURNU SEVERIN 
 MUREŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ 

3 INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT TÂRGU MUREŞ 

4 SPITALUL MUNICIPAL SIGHIŞOARA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. AVITUM - S.R.L. CENTRUL DE DIALIZĂ TÂRGU MUREŞ 

2 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. 
 NEAMŢ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PIATRA-NEAMŢ 

2 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. NEFROMED DIALISYS CENTERS - S.R.L. - PIATRA-NEAMŢ 
 OLT 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

2 SPITALUL MUNICIPAL CARACAL 

II Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 GMED AMBULANŢA PRIVATĂ RALCRIS - S.R.L. 
 PRAHOVA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI  

2 SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI 
 SATU MARE 



I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE 

2 SPITALUL MUNICIPAL CAREI 

3 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE 

4 SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI-OAŞ 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE 
 SĂLAJ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU 

2 SPITALUL ORĂŞENESC „PROF. DR. IOAN PUŞCAŞ“ ŞIMLEU SILVANIEI 
 SIBIU 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU 

2 SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU 
 SUCEAVA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. IOAN CEL NOU“ SUCEAVA 

2 SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUŢI 

3 SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI 

II Unitate dializă, din care:  

1 CENTRUL DE DIALIZĂ AVITUM SUCEAVA 

2 UNITATE DE DIALIZĂ FRESENIUS NEPHROCARE SUCEAVA 

3 NEFROMED BM RĂDĂUŢI 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 S.C. AMBU LIFE - S.R.L. 

2 ANA ROM DIVIZIA MEDICALĂ - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 S.C. DORNA MEDICAL - S.R.L. 
 TELEORMAN 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL CARITAS ROŞIORI DE VEDE 

2 SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE  

3 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA 

4 SPITALUL ORĂŞENESC VIDELE - S.R.L. 

5 SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE ROŞIORI DE VEDE 

6 SPITALUL ORĂŞENESC ZIMNICEA 

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA 

2 S.C. EXPLORAMED - S.R.L. 
 TIMIŞ 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL „VICTOR BABEŞ“ TIMIŞOARA 

2 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA 

3 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMIŞOARA 

4 SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ 

5 SPITALUL ORĂŞENESC DETA 

6 SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET 

II Unitate dializă, din care:  



1 SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN TIMIŞOARA 

2 S.C. NEFROMED - S.R.L. TIMIŞOARA 

3 S.C. NEFROCENTER - S.R.L. LUGOJ 

4 S.C. AVITUM - S.R.L. TIMIŞOARA 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 NEUROMED 

2 RATIONAL MED 

3 RAMI MED TRANS 
 TULCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA 
 VASLUI 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI 

3 SPITALUL MUNICIPAL HUŞI 

II Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ „ELENA BELDIMAN“ BÂRLAD 
 VÂLCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA 
 VRANCEA 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 

2 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON“ FOCŞANI 

3 SPITALUL „N. N. SĂVEANU“ VIDRA 

II Unitate dializă, din care:  

1 S.C. DIAVERUM ROMANIA - S.R.L. - CENTRUL DE DIALIZĂ FOCŞANI 
 BUCUREŞTI 

I Unităţi sanitare, din care:  

1 SPITALUL CLINIC „VICTOR GOMOIU“ 

2 SPITALUL DE PSIHIATRIE „DR. CONSTANTIN GORGOS“ 

3 SPITALUL CLINIC FILANTROPIA 

4 INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. I. TRESTIOREANU“ 

5 CENTRUL NAŢIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE COPII „DR. N. ROBĂNESCU“ 

6 S.C. POLICLINICO DI MONZA - S.R.L. 

7 INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN“ 

8 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „BAGDASAR ARSENI“ BUCUREŞTI 

9 INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „MATEI BALŞ“ 

10 SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE „VICTOR BABEŞ“ 

11 S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. 

12 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. IOAN“ 

13 INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ŞI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU“ 

14 SPITALUL CLINIC MALAXA 

15 SPITALUL CLINIC COLENTINA 

16 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 

17 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „CAROL DAVILA“ 

18 INSTITUTUL CLINIC FUNDENI 

19 INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA“ 



20 INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „C.C. ILIESCU“ 

21 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS 

22 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ BUCUREŞTI 

23 SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON“ 

II Unitate dializă, din care:  

1 SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA“ 

2 DIA MEDICAL PORT  

3 DIAVERUM SEMA PARC 

III Furnizori privaţi de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar  

1 S.C. CENTRUL MEDICAL AKCES - S.R.L. 

IV Furnizori de asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  

1 CENTRUL MEDICAL UNIREA 

2 S.C. CLINICA SANTE - S.R.L.  

3 S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L. 

4 MED LIFE - S.A. 

5 MED LIFE SUCURSALA BUCUREŞTI 

6 S.C. PERSONAL GENETICS - S.R.L. 

7 IMUNOMEDICA PROVITA 

8 HIPERDIA - S.A. 

*) Furnizorii de servicii medicale care au solicitat prin casele de asigurări de sănătate acordarea stimulentului de risc 
pentru luna aprilie. 

Anexa nr. 2 
la metodologie  

CONTRACT  

I. Părţile contractului 
Casa de Asigurări de Sănătate ................................, cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str. ............................ 
nr. ....., judeţul/sectorul ........................, tel./fax ....................................., reprezentată prin 
………….......................................…......, 
şi 
unitatea sanitară ..............................., reprezentata legal prin ................................, cu Autorizaţie sanitară de funcţionare 
nr. ......... din ......................, având sediul în localitatea .............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., 
et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul …..............., telefon.........................., codul unic de înregistrare …............. şi contul nr. 
.............., deschis la Banca/Trezoreria Statului ....................................... 

II. Obiectul contractului 

Articolul 1 

Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea sumelor necesare pentru punerea în 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

III. Durata contractului 

Articolul 2 

Prezentul contract este valabil de la data ………………….. până la data de 30 iunie 2020. 

IV. Obligaţiile părţilor 

Articolul 3 

Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: 

a)să încheie contracte numai cu unităţile sanitare cu care are încheiate contracte de furnizare de servicii medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru punerea în 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 
normelor de aplicare a acesteia; 

b)să acorde unităţilor sanitare sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), la termenele prevăzute în contract, 
pe baza facturii însoţite de documente justificative, prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; pentru 
furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se face numai în format electronic; 

c)să recupereze sumele acordate nejustificat faţă de cele rezultate prin punerea în 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, decontate din FNUASS. 

Articolul 4 

(1) Unităţile sanitare au următoarele obligaţii: 

a)să respecte prevederile Ordonanţei 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de aplicare a acesteia; 

b)să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, sumele necesare plăţii 
stimulentului de risc prevăzut de 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele de aplicare a acesteia; factura este însoţită de 
documentele justificative (Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc), atât pe suport hârtie, cât şi în 
format electronic; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă factura se transmite numai în format 
electronic. 

(2) Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii 
angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-
un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unităţii angajatoare este 
responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Toate documentele necesare pentru acordarea sumelor solicitate se certifică pentru realitatea şi exactitatea datelor 
raportate prin semnătura reprezentantului legal al unităţii sanitare. 

V. Termene de plată 

Articolul 5 

(1) Lunar, până la data de ..... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate acordă 
sumele corespunzătoare stimulentului de risc prevăzute de 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi de metodologia de aplicare a acesteia, pe 
baza facturii şi a documentelor justificative depuse/transmise la casa de asigurări de sănătate până la data de 
...................... . 

(2) Plata se face în contul nr. ….., deschis la Trezoreria Statului, sau în contul nr. …....…, deschis la Banca ….............. 
. 

VI. Răspunderea contractuală 

Articolul 6 

Reprezentantul legal al unităţii sanitare cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător 
de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislaţiei în vigoare. 

VII. Clauze speciale 

Articolul 7 



(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică 
executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate 
forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariţiei 
respectivului caz de forţă majoră, şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, 
respectiv municipiul Bucureşti, prin care să se certifice realitatea şi exactitatea faptelor şi împrejurărilor care au condus 
la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anunţarea în termenele 
prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate 
celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă 
mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului. 

VIII. Suspendarea, încetarea şi rezilierea contractului 

Articolul 8 

Contractul se suspendă/încetează/se reziliază printr-o notificare scrisă în situaţia în care toate contractele de furnizare 
de servicii medicale încheiate de unitatea sanitară cu casa de asigurări de sănătate se suspendă/încetează/se reziliază 
şi produce efecte de la data suspendării/încetării/rezilierii contractelor de furnizare de servicii medicale. 

Articolul 9 
Situaţiile prevăzute la art. 8 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu. 

IX. Corespondenţa 

Articolul 10 

(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu 
confirmare de primire, prin fax, prin corespondenţă electronică sau la sediul părţilor - sediul casei de asigurări de 
sănătate şi la sediul unităţii sanitare declarat în contract. 

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări 
ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbările survenite. 

X. Modificarea contractului 

Articolul 11 

(1) Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei 
de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 3 zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea. 

(2) Modificarea se face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi şi este anexă a acestui contract. 

Articolul 12 
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, 
clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. 

Articolul 13 
Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această 
nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai 
bine cu putinţă spiritului contractului. 

XI. Soluţionarea litigiilor 

Articolul 14 

(1) Litigiile legate de încheierea, derularea şi încetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluţionare pe cale amiabilă. 

(2) Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate conform alin. (1) se 
soluţionează de către comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
organizată conform reglementărilor legale în vigoare, sau de către instanţele de judecată, după caz. 

XII. Alte clauze 
….......................................................................................................................................................................................... 



Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
…......................................................... 
Preşedinte-director general, 
…........................................ 
Director executiv al Direcţiei economice, 
…........................................................... 
Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale, 
…........................................................................ 
Vizat 
Juridic, Contencios 
…...................................... 
UNITATEA SANITARĂ 
…...................................... 
Reprezentant legal, 
…...................................... 

Articolul 9 

(1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de 
eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizaţiilor acordate în baza art. 
XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura 
întreruperii temporare a activităţii, ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor.  

(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional 
„Capital uman“. 

Articolul 10 
Autorităţile de management virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020“ în contul de venituri 46.00.04 „Alte sume 
primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020“, 
corespunzător bugetului din care s-a asigurat iniţial finanţarea cheltuielilor respective. 
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