
 

 

 

 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
HOTĂRÂRE 

 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sanatate  pentru anii 2021 – 2022 

 

 

 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

  

 

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ART. I Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-

cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La anexa nr. 2, articolul 39, după aliniatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) 

cu următorul cuprins: 

    „(4) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru furnizarea serviciilor medicale de 

medicină fizică şi de reabilitare acordate de către categoriile de furnizori organizaţi conform prevederilor 

alin. (2), în baza structurilor funcţionale autorizate.” 

 

2. La anexa nr. 2, articolul 42, litera e) se modifică şi va avea  următorul cuprins: 

    „e) să respecte programul de lucru şi să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui 

formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de 

asigurări de sănătate, cu obligația ca pentru cel puţin o normă pe zi - 7 ore – programul furnizorului 

/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare care 

îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la furnizor/punctul de lucru respectiv, cu excepţia 

localităţile/zonele deficitare pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru care programul 

furnizorului/punctului de lucru respectiv este acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică 

și de reabilitare cu fracţini de normă; programul de lucru se poate modifica prin act adiţional la contractul 

încheiat cu casa de asigurări de sănătate;” 

 

3. La  anexa nr. 2, articolul 48, alineatul (1)  se modifică şi va avea  următorul cuprins: 

     „(1) Furnizorul îşi stabilește programul de activitate zilnic, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor 

pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână şi minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia 

pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate; excepţie fac furnizorii/punctele 

de lucru ale acestora aflate în localităţi/zone deficitare pentru specialitatea medicină fizică și de 



 

reabilitare, pentru care programul de activitate zilnic poate fi sub 35 de ore pe săptămână, și mai puțin 

de 5 zile pe săptămână.” 

 

4. La anexa nr. 2, articolul 152, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

    “g) să întocmească şi să prezinte/transmită caselor de asigurări de sănătate documentele necesare, în 

vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform 

şi în condiţiile stabilite prin norme; datele din documentele necesare prezentate/transmise caselor de 

asigurări de sănătate în vederea decontării trebuie să fie corecte şi complete şi să corespundă cu datele 

aferente consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu raportate în SIUI; 

pentru medicamentele pentru care se încheie contracte cost-volum-rezultat, datele din documentele 

necesare prezentate/transmise caselor de asigurări de sănătate în vederea decontării trebuie să fie corecte 

şi complete şi să corespundă cu datele aferente consumului de medicamente raportate în platforma 

informatică a asigurărilor sociale de sănătate;” 

 

 

     ART. II 

         Prevederile cuprinse în prezenta Hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2022. 
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