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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa 

nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 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 2018 – 2019 

 

SECŢIUNEA A 2-A 

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

     Asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale, pentru punerea în aplicare 

a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare. 

1. Descrierea situaţiei actuale        

 În prezent, condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate sunt stabilite prin HG nr. 140/2018 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 2018 – 2019, cu modificările și completările 

ulterioare, care au aplicabilitate până la data de 31 martie 2021. 

 Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, au fost prevăzute 

măsuri specifice, cu privire la  unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale 

spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19. 

     În situaţia în care valoarea cheltuielilor efectiv realizate depăşesc nivelul 

contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, 

pentru care casele de asigurări de sănătate încheie în trimestrul I al anului 2021 acte 

adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost 

realizate, aceasta nu poate depăși valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au 

fost încheiate acte adiţionale în trimestrul IV al anului 2020. 

 Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în 

regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 care nu au 

încheiat în trimestrul IV 2020 acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, 
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decontarea în trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv 

realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, pe bază de documente 

justificative. 

2. Schimbări preconizate                

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, au fost introduse 

reglementări cu privire la modalitatea de stabilire și decontare a cheltuielilor efectiv 

realizate de unitățile sanitare cu paturi care depăşesc nivelul contractat, justificat de 

situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2. 

  Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legale, prin prezentul proiect de act 

normativ se reglementează: 

- în cazul unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în 

regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, valoarea 

cheltuielilor efectiv realizate care depăşesc nivelul contractat, pentru care casele de 

asigurări de sănătate încheie în trimestrul I al anului 2021 acte adiţionale de 

suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii în care au fost realizate, nu 

poate depăși valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte 

adiţionale în trimestrul IV al anului 2020, 

- pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim 

de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 care nu au încheiat în 

trimestrul IV 2020 acte adiționale de suplimentare a valorii de contract, suma 

contractată poate fi suplimentată în trimestrul I al anului 2021 la solicitarea 

furnizorilor, pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile aferente 

activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor 

contractate, iar decontarea activității în trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul 

cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat. 

Modificările și completările prevederilor HG nr. 140/2018 emise în coroborare cu 

dispoziţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, au termen de 

aplicabilitate până la data de 31 martie 2021.  

   Reglementarea vizează stabilirea unei valori medii trimestriale pentru încheierea 

actelor adiționale de furnizare de servicii medicale spitalicești în unitățile sanitare cu 

paturi care acordă servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă 

pacienților diagnosticați cu COVID-19 având în vedere faptul că nu este aprobată 

Legea bugetului de stat pentru anul 2021, în acord cu dispozițiile art. 258 din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare, conform cărora casele de asigurări de sănătate încheie cu 

furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale contracte pentru 

furnizarea de servicii și pentru plata acestora, urmărind realizarea echilibrului 

financiar.   

3. Alte informaţii (**)                  

 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 
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1. Impactul macroeconomic     Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

1
1
. Impactul asupra mediului               

concurenţial şi domeniului        

ajutoarelor de stat     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2.  Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Impactul social                      Asigurarea accesului asiguraților la servicii 

medicale, la medicamente cu și fără 

contribuție personală în tratamentul 

ambulatoriu, precum și la dispozitive medicale 

destinate recuperării unor deficiențe organice 

sau funcționale în ambulatoriu. 

 

4. Impactul asupra mediului (***)       Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

5. Alte informaţii                      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) 

                                                                                                                            - mil lei -          

Indicatori Anul curent Următorii 4 

ani 

Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

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           

Nu este cazul      

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

Nu este cazul      
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  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare                   

Nu este cazul      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare                               

Nu este cazul      

7. Alte informaţii    

SECŢIUNEA A 5-A  

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI 

ÎN VIGOARE 

1.Masuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ (acte normative in 

vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării in 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) Acte normative care se 

modifica sau se abroga ca urmare a 

intrării in vigoare a proiectului de act 

normativ 

b)   Acte normative ce urmează a 

fi elaborate in vederea implementării 

noilor dispoziții          

 

    

1
1
. Compatibilitatea proiectului de                                    

act normativ cu legislaţia în                                 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 
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comunitare  

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 6-A CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA 

ELABORĂRII  

PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. 1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate                         

  

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ                          

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative  

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente      

 

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

Se supune avizului Consiliului legislativ 
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c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi      

 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

 

SECŢIUNEA A 7-A   

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA  

ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ       

Proiectul de act normativ este emis potrivit 

dispozițiilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, având în 

vedere faptul că acesta vizează  asigurarea 

sustenabilității financiare a furnizării 

serviciilor medicale spitalicești în unitățile 

sanitare spitalicești, indiferent de cazuistică, 

ceea ce determină adoptarea de soluţii 

imediate în beneficiul atât al pacienților 

diagnosticați cu COVID-19 cât și al 

pacienților cu alte afecțiuni care necesită 

servicii medicale în regim de spitalizare 

continuă. 

 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum    

şi   efectele   asupra    sănătăţii şi  

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 8-A  

MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente        

Nu este cazul 

2. Alte informaţii      
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Faţă de cele menţionate a fost promovat proiectul de Hotărâre privind 

modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 140/2018 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 2018 – 2019. 

 

     

 

Preşedintele Casei Naţionale            Ministrul sănătăţii               

     de Asigurări de Sănătate                         Vlad Vasile VOICULESCU                                                             

       Adrian GHEORGHE 

 

 

Avizăm: 

 

   Viceprim-ministru 

    Ilie-Dan BARNA 

 

 

  Ministrul justiției     Ministrul finanțelor  

         Stelian-Cristian ION              Alexandru NAZARE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 



8 

 

Călin Gheorghe FECHETE 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII CONTRACTUALE 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Ec. Iulia STOEA 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Consilier juridic Liliana Maria MIHAI 

 

 

MEDIC ŞEF 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT-MEDIC ŞEF 

Dr. Mihaela ION 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Ec. Daniela Carmen SÂRBULESCU 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

Liviu Ionuț POPESCU 

 

 

DIRECŢIA REGLEMENTĂRI ŞI  

NORME DE CONTRACTARE 

DIRECTOR 

Dr. Elisabeth Iuliana BRUMĂ 

 

 

DIRECŢIA JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

DIRECTOR  

Consilier juridic Ana-Maria ILIESCU 

 



 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
140/2018 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 2018 – 2019 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
     

 ARTICOL UNIC 
Capitolul XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 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 
2018 - 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 

 
1. La articolul 247, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    „a) pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor 
diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată lunar, pe baza indicatorilor specifici fiecărei unităţi sanitare cu 
paturi, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi 
cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor 
contractate;” 
     

2. La alineatul (1) al articolului 248, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    „ d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, 
justificat de situaţia epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2. ” 
     

3. După articolul 2487 se introduce un nou articol, art. 2488, cu următorul cuprins: 
    „Art. 2488 (1) În cazul unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de 
spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, valoarea cheltuielilor efectiv realizate care 
depăşesc nivelul contractat, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie în trimestrul I al anului 2021 
acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii în care au fost realizate, nu 
poate depăși valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în 
trimestrul IV al anului 2020. 

(2) Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de 
spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 care nu au încheiat în trimestrul IV 2020 acte 
adiționale de suplimentare a valorii de contract, suma contractată poate fi suplimentată în trimestrul I al 
anului 2021 la solicitarea furnizorilor, pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile 
aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, 
iar decontarea activității în trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în 
situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat. ” 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 

Florin – Vasile CÎȚU 


