GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind completarea anexei nr. 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

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I. - În anexa nr. 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie
2021, cu modificările și completările ulterioare, după articolul 96, se introduce un nou articol, art.
961, cu următorul cuprins:
„Art. 961 – (1) Prin excepție de la prevederile art. 94 lit. b) și j), respectiv art. 96, alin. (1) lit. b),
pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează
serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat.
(2) În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat de
furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor încheia în termen de
10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face plata, acte adiţionale de suplimentare a sumelor
contractate, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate.
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în baza solicitărilor
fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate poate suplimenta creditele de angajament alocate
iniţial.
(4) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi a serviciilor medicale spitaliceşti în regim de
spitalizare continuă acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, se face potrivit
prevederilor alin. (1) - (3), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială.”
ART. II
Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de
spitalizare continuă în unitățile sanitare, începând cu data aplicării dispozițiilor art. XI din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte

normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii, 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
privind completarea anexei nr. 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
Prin proiectul de hotărâre se asigură aplicarea prevederilor Art. XI din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii.
2.2 Descrierea situaţiei actuale
▪ Până la data intrării în vigoare a reglementărilor Art. XI din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 87/2022, în relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de
asigurări de sănătate au obligația să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele
prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative transmise în format
electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate şi validate, în limita valorii de contract, conform
prevederilor Capitolului VI al Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
2.3 Schimbări preconizate
▪
Prin proiectul de act normativ se asigură punerea în aplicare a dispozițiilor Art. XI din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 87/2022, potrivit cărora, pentru persoanele care se află în executarea
măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, decontarea serviciilor medicale se efectuează la nivelul realizat. În situaţia în
care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat cu casele de asigurări
de sănătate se vor încheia acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea
lunii în care serviciile au fost acordate, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru şi normele sale de
aplicare.
Astfel, prin proiectul de act normativ se instituie o excepție de la prevederile art. 94 lit. b) și j),
respectiv art. 96, alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 696/2021, cu modificările și completările
ulterioare, care prevăd decontarea contravalorii serviciilor medicale acordate asiguraţilor, cu
încadrarea în sumele contractate. Pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la
art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de
servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat.
În situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat cu
casele de asigurări de sănătate, se vor încheia în termen de 10 zile ale lunii următoare celei pentru
care se face plata, acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în limita sumelor alocate cu
această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea
lunii în care serviciile au fost acordate.
Pentru situaţia în care serviciile medicale acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat de
furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, poate
suplimenta creditele de angajament alocate iniţial.
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Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi a serviciilor medicale spitaliceşti în regim de
spitalizare continuă acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi
110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, se face
fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială.
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 cu paturi beneficiază de plata serviciilor medicale acordate persoanelor care se
află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul realizat, în limita sumelor alocate cu această
destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
3.2 Impactul social
Asigurarea serviciilor medicale acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute
la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare.
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:
(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
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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
Impactul financiar al reglementărilor propuse în proiectul de act normativ nu poate fi calculat,
deoarece valoarea actelor adiționale de suplimentare a sumelor contractate încheiate de furnizorii de
servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate în situaţia în care serviciile medicale
acordate acestor persoane depăşesc nivelul contractat, este dependent de numărul persoanelor care se
vor afla în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, număr ce nu poate fi estimat.
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
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.
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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 dispozițiilor art. XI
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din 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 11.07.2022 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 dispozițiilor art. XI din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind unele măsuri din 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
8.2 Alte informaţii - Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre privind completarea anexei
nr. 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
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