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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 
 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului  nr. 161/2016  

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 2016 – 2017,  

şi pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului  nr. 161/2016  

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 2016 – 2017  

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 
      1. Asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor 

medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 

       2.   Necesitatea punerii în concordanță a reglementărilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare cu prevederile art. 38 alin. (3) lit. a) – c) şi lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vederea asigurării - pentru personalul 

încadrat în unitățile sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 

începând cu anul 2018, a influențelor financiare determinate de creşterile salariale acordate în 

condițiile art. 38 alin. (3) lit. a) – c) din Legea-cadru nr. 153/2017, din bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate, de la o poziție distinctă. 

 

           În ceea ce privește asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale, medicamentelor şi 

dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin prelungirea aplicabilităţii 

reglementărilor H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 

martie 2018, aceasta a avut în vedere următoarele: 

- Potrivit art. 229 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

„(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza Contractului-cadru multianual, care 

se elaborează de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în 

continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul 

Farmaciştilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, Ordinul 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi în urma consultării 

cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul 

se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul în care urmează să se aprobe un 

nou contract-cadru.” 
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Față de reglementările de mai sus, menționăm: 

 - Contractul-cadru pentru anul 2018-2019 și Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a 

acestuia trebuie să intre în vigoare la aceeași dată; 

- Normele metodologice de aplicare a hotărârii de Guvern nu pot fi definitivate și avizate / 

aprobate decât după aprobarea legii bugetului de stat pentru anul 2018 (pentru a putea fi stabilite 

valori de punct, tarife). 

 

           Având în vedere faptul că bugetul pentru anul 2018 nu a fost aprobat, fapt care conduce la 

necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a 

fondurilor  alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală, perioada până la sfârșitul lunii martie 

2018 este necesară pentru: 

-  stabilirea tarifelor aferente unor servicii medicale, valoarea punctului „per capita” şi a 

punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea punctului pe serviciu medical 

în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă 

medie/medic specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente 

serviciilor medicale spitaliceşti; 

- derularea în condiţii optime a procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de 

sănătate,  

-  implementarea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a noilor 

reglementări (pentru aceasta fiind necesară o perioadă de cel puțin 30 de zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial a actelor normative mai sus enunțate). 

1. Descrierea situaţiei actuale 
          În prezent, condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate sunt stabilite prin  H.G. nr.  161/2016 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 2016 – 2017, 

cu modificările şi completările ulterioare - act normativ elaborat in temeiul Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și care își 

încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2017. 

             Începând cu anul  2018, intră în vigoare prevederile art. 38 alin. (3) din Legea – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

    2.  Schimbări preconizate 
   Prelungirea aplicabilităţii prevederilor H.G. nr. 161/2016 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 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 martie 2018 şi 

asigurarea cadrului legal pentru acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, precum și a decontării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor 

sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trim. I al anului 2018. 

    Având în vedere că unele reglementări ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice sunt aplicabile începând cu anul 2018, este necesară 

completarea în consecinţă a actelor normative care reglementează materia asigurărilor sociale de 

sănătate, respectiv H.G. nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor 

metodologice de aplicare a acesteia – aplicabile şi în trimestrul I 2018. 

              În consecință, prin prezentul proiect de act normativ sunt puse în aplicare dispozițiile Legii 

nr. 153/2017.  Totodată, în proiectul de act normativ se precizează că sumele reprezentând  

influențele determinate de creșterile salariale ce decurg din punerea în aplicare a art. 38 alin. (3) lit. a) 
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– c), se stabilesc de către unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări 

de sănătate, care răspund de realitatea şi exactitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare 

și se avizează de către ordonatorul principal de credite al acestora sau după caz de serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Sănătății. 

 

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 - Asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, 

dispozitive medicale destinate recuperării unor 

deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la 

medicamente cu şi fără contribuţie personală în 

tratamentul ambulatoriu. 

- Asigurarea - pentru personalul încadrat în unitățile 

sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele 

de asigurări de sănătate, începând cu anul 2018, a 

influențelor financiare determinate de creşterile 

salariale acordate în condițiile art. 38 alin. (3) lit. a) – c) 

din Legea-cadru nr. 153/2017 

 

4. Impact asupra mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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.  
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-  mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

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  
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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): 

 

 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

  -  Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru prelungirea până la data de 31 martie 

2018 a aplicării prevederilor  Ordinului ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2016 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 2016 – 2017, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 
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angajamente, făcându-se referire la un 

anume acord, o anume rezoluţie sau 

recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii 

internaţionale: 

 

 

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  

 

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 Se supune avizului Consiliului Legislativ. 
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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 

 

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate, însoțit de Nota 

de fundamentare. 

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 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 

prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului  nr. 161/2016 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 2016 – 2017, şi pentru completarea Anexei 2 la 

Hotărârea Guvernului  nr. 161/2016 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 2016 – 2017, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

  

     Ministrul Sănătăţii 

 

FLORIAN – DOREL BODOG 

 Preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

           LAURENȚIU - TEODOR MIHAI 

 

  

        

Avizăm favorabil 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

 

                       IONUŢ MIŞA 

 

 

 
 

 

 

Ministrul Justiției  

 

TUDOREL TOADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului  nr. 161/2016  

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 2016 – 2017,  

şi pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului  nr. 161/2016  

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 2016 – 2017  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. I. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 

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

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2018.   

 

Art. II. - Decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală în 

tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale, contractate  pentru trimestrul I  al anului 2018  

prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2017 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii 

acestora, se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, 

prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018. 

 

Art. III. –  În Anexa 2, după art. 1961, se introduce un articol nou, art. 1962, cu următorul cuprins: 

 „Art. 1962. – (1) În aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, începând cu anul 2018, pentru personalul încadrat în unităţi 

sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare 

determinate de creşterile salariale acordate în condițiile art. 38 alin. (3) lit. a) – c) din Legea-cadru nr. 

153/2017, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate de la o poziţie distinctă, pe bază de documente justificative, în condiţiile prevăzute în norme. 

               (2) - Sumele reprezentând influenţele financiare prevăzute la alin. (1), se stabilesc de către 

unităţile sanitare publice, care răspund de realitatea şi exactitatea acestora conform prevederilor legale 

în vigoare, se avizează de către ordonatorul principal de credite al acestora sau după caz de serviciile 

publice deconcentrate ale Ministerului Sănătății.” 

 

 

PRIM - MINISTRU 

MIHAI TUDOSE 
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