
HOTĂRÂRE nr. 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru
stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum
şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului
Sănătăţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1) Prin prezenta hotărâre se aprobă normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină.
(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
asigura spaţii special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din
zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, identificarea şi stabilirea spaţiilor pentru carantină se realizează cu sprijinul direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Art. 2
Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:
a) alocaţia de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spaţiului de locuit,
costurile cu servicii de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia
bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora; în situaţia în care persoana este cazată într-un centru
de carantină pus la dispoziţie în mod gratuit, alocaţia de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile
pentru serviciile de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor
şi a altor efecte personale ale acestora;
b) indemnizaţia de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli:
(i)cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor şi a veselei de unică folosinţă;
(ii)cheltuieli cu apa - între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosinţă;
(iii)cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare - câte 2 pijamale şi 2 perechi de papuci de unică folosinţă pentru toată
perioada de carantinare;
c) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor
deconta pe bază de documente justificative;
d) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecţiuni preexistente sau care pot apărea în
perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicală, reţetă, iar
cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.
Art. 3
(1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se asigură prin transfer din bugetul
Ministerului Sănătăţii, lunar, la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe
baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârşitul perioadei de carantină.
(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decontează cheltuielile prevăzute la art. 2
aferente carantinei la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a operatorilor economici, după caz, în
baza documentelor justificative.
Art. 4
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, la cap. 66.01 "Sănătate" titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prin introducerea unui
nou articol bugetar "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru
carantină", cu suma de 42.000 mii lei destinată finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 2.
Art. 5
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările
corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020.
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