
  
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea 

cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari  

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea 

Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi 

indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau 

nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 

corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului 

nr. 720/2008, republicată." 

 

Art. II  În cuprinsul anexei 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 și completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor 

de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, sintagma "venituri din pensii şi indemnizaţie 

socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte 

venituri" se înlocuieşte cu sintagma "venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de 

până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri". 

 

Art. III  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020. 

     

     

PRIM-MINISTRU 

 
LUDOVIC ORBAN 

 

 



 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 

90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru pensionari 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

      Necesitatea punerii în concordanță a unor dispoziții din legislația sistemului de asigurări sociale 

de sănătate referitoare la medicamentele acordate în ambulatoriu persoanelor cu venituri mici din 

pensii, urmare a creșterii valorii punctului de pensie al acestora. 

    Implementarea în legislația sistemului de asigurări sociale de sănătate a politicilor în domeniul 

sănătății cuprinse în viziunea principală a programului Guvernului în domeniul sănătății. 

 

1.  

Descrierea situaţiei actuale 

     În prezent, programul social cu privire la compensarea cu 90% a medicamentelor din sublista B 

prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 

contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 

cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, are drept beneficiari pensionarii cu venituri 

din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 1.139 lei/lună inclusiv, indiferent 

dacă realizează sau nu alte venituri, iar finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% de la bugetul de stat 

prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate. 

     Începând cu data de 1 septembrie 2020, potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 

privind sistemul public de pensii, astfel cum a fost aceasta modificată prin Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 

acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, valoarea punctului de pensie va crește de la 1.265 

lei la 1.442 lei, majorându-se astfel cu 14%. Totodată, potrivit prevederilor art. 85 alin. (2) din 

Legea nr. 127/2019, cu modificările ulterioare, la determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de 

leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului. 

     În cadrul programului social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele 

din sublista B, în perioada septembrie 2019 – iunie 2020, au fost eliberate un număr de 2.341.391 

rețete aferente unui număr de  467.068 pensionari cu o valoare de consum de 199.443.780 lei.  

      Consumul total mediu lunar de medicamente pentru pensionarii cu venituri din pensii de până la 

1.139 lei lună/inclusiv, este de aproximativ 19.944.378 de lei. 

 

2.  

Schimbări preconizate 

    În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, prin 

prezentul act normativ se propune accesul la programul social al Guvernului privind compensarea 

cu 90% pentru medicamentele din sublista B prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, al 

pensionarilor cu venituri din pensii și indemnizație socială, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, 

indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.  



    Această creștere a plafonului de la 1.139 lei la 1.299 lei/lună inclusiv, are în vedere creșterea cu 

14% a valorii punctului de pensie începând cu data de 1 septembrie 2020, precum și prevederile art. 

85 alin. (2) din Legea nr. 127/2019, cu modificările ulterioare, astfel încât să nu fie afectat accesul 

pensionarilor la medicamente compensate cu 90%. 

     Creșterea valorii punctului de pensie începând cu 1 septembrie 2020 de la 1.265 lei la 1.442 lei, 

respectiv majorarea acestuia cu 14% față de valoarea actuală, este stabilită la art. 86 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, astfel cum a fost aceasta modificată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare. 

     Astfel, ținând cont de faptul că începând cu data de 1 septembrie 2020 sunt aplicabile prevederile 

legale menționate anterior, iar prezentul proiect de hotărare de Guvern este un act subsecvent actului 

normativ respectiv, acesta urmează să se aplice începând cu data de 1 septembrie 2020. 

 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact 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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent 

-  

Sem. II 

Următorii patru 

ani 

Media 

pe cinci 

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 

      

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  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

  

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii  

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

- Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al 

medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru 

pensionari, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017, cu modificările ulterioare;  

- Normele de aplicare a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate în anul 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea 

formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie 

personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de 

completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinul președintelui CNAS nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind 

raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare 

unice pe ţară, fără regim special, cu modificările și completările ulterioare. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 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 comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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, făcându-



se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ – este necesar  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

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 

Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. Având în vedere caracterul urgent al măsurilor propuse, apreciem că 

prezentul proiect se încadrează în categoria celor prevăzute  la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 

52/2003. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre privind modificarea unor 

acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al 

medicamentelor, pentru pensionari, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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