GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru completarea Anexei 2 la 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

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I Anexa 2 la 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 completează după cum urmează:
După Capitolul XIV Dispoziţii aplicabile până la finalul lunii în care încetează starea de alertă
declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, se introduce un nou
Capitol, Capitolul XV cu următorul cuprins:
„Capitolul XV Dispoziții pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 133/2022 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Art. 221 – (1) Pentru pacienții internați în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii
medicale spitalicești în unitățile sanitare publice, cuantumul alocației de hrană nu este inclus în plata
acestor servicii, plată care se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG, tarif mediu pe caz
rezolvat pe specialități, tarif/zi de spitalizare pentru secţiile/compartimentele din spitalele de boli cronice
şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie prematuri din alte spitale inclusiv pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru serviciile medicale de recuperare medicală,
medicină fizică şi de reabilitare acordate în regim de spitalizare continuă în unități sanitare publice,
respectiv sanatorii/secţii sanatoriale din spitale pentru adulţi şi copii, inclusiv cele balneare, şi în
preventorii, a căror plată se face prin tarif pe zi de spitalizare.
Art. 222 – (1) Casele de asigurări de sănătate încheie un act adițional cu unităţile sanitare publice,
aflate în relaţie contractuală cu acestea pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de
spitalizare continuă, care are ca obiect plata unei sume lunare corespunzătoare alocației de hrană
acordate în condiţiile Legii nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

(2) Modelul de act adițional, obligațiile părților contractante, documentele justificative în baza cărora
se decontează suma corespunzătoare alocației de hrană sunt reglementate prin ordin comun al ministrului
sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
(3) Suma corespunzătoare alocației de hrană ce face obiectul decontării de către casele de asigurări de
sănătate este aferentă cazurilor și zilelor de spitalizare în regim de spitalizare continuă acordate de
unitățile sanitare publice și decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
Art. 223 – (1) Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă de unitățile sanitare
publice, tarifele pe caz rezolvat - sistem DRG, tarifele medii pe caz rezolvat pe specialități, tarifele/zi de
spitalizare pentru secţiile/compartimentele din spitalele de boli cronice şi de recuperare, precum şi pentru
secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie - prematuri din alte spitale inclusiv
pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, precum și tarifele pe zi de spitalizare pentru
serviciile medicale acordate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale publice pentru adulţi şi copii,
inclusiv cele balneare, şi în preventorii sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2021 a 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 sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Suma corespunzătoare cuantumului alocației de hrană care, începând cu data aplicării dispozițiilor
Legii nr. 133/2022, nu mai este suportată de unitatea sanitară publică din tariful prevăzut în Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu
modificările și completările ulterioare, se utilizează de către unitatea sanitară publică pentru asigurarea
altor elemente de cheltuieli din titlul II bunuri şi servicii, clasificație bugetară 20.
Art. 224 - Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin
transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate.”
ART. II
Prevederile cuprinse în prezenta Hotărâre a Guvernului se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă
de unitățile sanitare publice începând cu data aplicării dispozițiilor Legii nr. 133/2022, a căror raportare
în vederea decontării se face începând cu luna iulie 2022.

PRIM-MINISTRU
Nicolae - Ionel CIUCĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru completarea Anexei 2 la 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 sănătate pentru anii 2021 – 2022
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
2.1 Sursa proiectului de act normativ
Asigurarea aplicării prevederilor Legii nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care s-a reglementat asigurarea cuantumului
alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Alocaţia de hrană se acordă atât pentru asigurați cât și pentru persoanele care nu fac dovada
calităţii de asigurat, corespunzătoare serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare continuă în
unitățile sanitare publice, în cadrul pachetului de bază, respectiv al pachetului minimal de servicii
medicale.
2.2 Descrierea situaţiei actuale
 Până la data aplicării reglementărilor Legii nr. 133/2022, tarifele pe caz rezolvat - sistem
DRG, tarifele medii pe caz rezolvat pe specialități, tarifele/zi de spitalizare pentru
secţiile/compartimentele din spitalele de boli cronice şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi
compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie - prematuri din alte spitale inclusiv pentru
secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, precum și tarifele pe zi de spitalizare pentru serviciile
medicale acordate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale publice pentru adulţi şi copii, inclusiv
cele balneare, şi în preventorii prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2021 a 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 sănătate pentru anii 2021 –
2022, cu modificările și completările ulterioare, includ și alocația de hrană la nivelul stabilit prin
H.G. nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile
sanitare publice, cu modificările ulterioare.
2.3 Schimbări preconizate
 Prin proiectul de act normativ se asigură punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr.
133/2022, prin reglementarea încheierii unui act adițional de către casele de asigurări de sănătate cu
unităţile sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu acestea pentru furnizarea de servicii
medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care are ca obiect plata unei sume lunare
corespunzătoare cuantumului alocației de hrană acordate pentru pacienții internați în aceste unități,
alocație de hrană corespunzătoare perioadei de internare aferente cazurilor/zilelor de internare
decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
 Modelul de act adițional, obligațiile părților contractante, documentele justificative în baza
cărora se decontează suma corespunzătoare alocației de hrană sunt reglementate prin ordin comun al
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru a da
eficiență dispozițiilor art. 229 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, astfel cum a fost modificată și
completată prin Legea nr. 133/2022.
Pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă de unitățile sanitare publice,
tarifele pe caz rezolvat - sistem DRG, tarifele medii pe caz rezolvat pe specialități, tarifele/zi de
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spitalizare pentru secţiile/compartimentele din spitalele de boli cronice şi de recuperare, precum şi
pentru secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie - prematuri din alte spitale
inclusiv pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, precum și tarifele pe zi de spitalizare
pentru serviciile medicale acordate în sanatorii/secţii sanatoriale din spitale publice pentru adulţi şi
copii, inclusiv cele balneare, şi în preventorii sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021, cu
modificările și completările ulterioare, nu includ cuantumul alocației de hrană, începând cu data
aplicării dispozițiilor Legii nr. 133/2022.
Suma corespunzătoare cuantumului alocației de hrană care, începând cu data aplicării dispozițiilor
Legii nr. 133/2022, nu mai este suportată de unitatea sanitară publică din tariful prevăzut în Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021,
cu modificările și completările ulterioare, se utilizează de către unitatea sanitară publică pentru
asigurarea altor elemente de cheltuieli din titlul II bunuri şi servicii, clasificație bugetară 20, cu
excepția hranei, având în vedere că tarifele utilizate în decontarea serviciilor medicale spitalicești în
regim de spitalizare continua nu au mai fost modificate din anul 2015, în timp ce costurile unităților
sanitare cu bunuri și servicii au crescut raportat la rata medie anuală a inflației pentru perioada 2015
până în prezent.
2.4 Alte informații - Nu sunt.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic
3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului
normativ.
Unitățile sanitare publice beneficiază de plata cunatumului alocației de hrană suplimentar față de
sumele contractate și decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
3.2 Impactul social
Creșterea calității condițiilor hoteliere pe perioada spitalizării în regim de spitalizare continuă în
unitățile sanitare publice.
3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.4 Impactul macroeconomic
3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici
3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.6 Impactul asupra mediului înconjurător
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.9 Alte informații - Nu sunt.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu
privire la cheltuieli și venituri
Indicatori
Anul Următorii 4 ani Media
curent
pe 5 ani
1
2
3 4 5 6 7
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care
a) buget de stat, din acesta:
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(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora)
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.4 Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
bugetare
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele
şi prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu
plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
4.8 Alte informații
Măsurile nu afectează bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 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 sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu
modificările şi completările ulterioare – se modifică;
5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau
asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).
5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
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5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.5 Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.6. Alte informații - Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative.
Proiectul de act normativ este elaborat pentru aplicarea Legii nr. 133/2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare
și alte organisme implicate.
Nu este necesar deoarece proiectul de act normativ este elaborat pentru aplicarea Legii nr. 133/2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte
normative
Nu este cazul.
6.5 Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ - se supune avizului Consiliului legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
6.6 Alte informaţii - Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ respectă prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. Proiectul de act normativ a fost postat
la data de 7.06.2022 pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituție competentă a
elabora proiectul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006.
Proiectul de act normativ este elaborat pentru aplicarea Legii nr. 133/2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ceea ce determină necesitatea
adoptării de soluţii imediate.
7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății și securității
cetățenilor sau diversității biologice. - Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ
8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ
Elaborarea unui ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate pentru reglementarea modelului de act adițional încheiat între unitățile sanitare publice
care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă și casele de asigurări de
sănătate.
8.2 Alte informaţii - Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei 2
la 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 sănătate pentru anii 2021 - 2022, pe care vă rugăm să-l aprobaţi.
Ministrul sănătăţii,
Alexandru RAFILA

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Adela COJAN
Vicepreşedinte
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Marian Cătălin PREDOIU
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Adrian CÂCIU
Ministrul Afacerilor Interne,
Lucian-Nicolae BODE
Ministrul apărării naționale,
Vasile DÂNCU
Directorul Serviciului Român de Informaţii
Eduard Raul HELLVIG
Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
Gabriel VLASE
Preşedintele Academiei Române,
Academician Ioan Aurel POP
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