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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii 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 

1. Descrierea situaţiei actuale    În baza dispoziţiilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Contractul cadru se 
elaborează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe 
baza negocierii cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul 
Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din 
România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 
şi Asistenţilor Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor, 
Biologilor şi Chimiştilor, precum şi în urma consultării cu 
organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale 
reprezentative din domeniul medical.  
În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, persoanele asigurate 
în condiţiile legii beneficiază de pachetul de servicii de bază 
în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire 
sau de la data accidentului şi până la vindecare. Pachetul de 
servicii de bază cuprinde serviciile medicale, serviciile de 
îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi 
alte servicii la care au dreptul asiguraţii. Persoanele care nu 
fac dovada calităţii de asigurat au dreptul la un pachet de 
servicii minimal care cuprinde servicii medicale ce se acordă 
numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu 
potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi 
a lehuzei, servicii de planificare familială, servicii de 
prevenţie. 

2. Schimbări preconizate            În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (4) din Anexa 2 a 
Hotărârii  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, începând cu contractarea pentru anul 2019, casele 
de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de 
servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare 
de zi numai cu unităţile sanitare pentru care se încheie şi 
contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în 
spitalizare continuă. 
Având în vedere faptul că Programele Naționale de 
Sănătate, care reprezintă cadrul implementării obiectivelor 
politicii şi strategiei sănătăţii publice de către Ministerul 
Sănătăţii, se desfășoară prin unități sanitare care acordă 
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doar servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare de zi, se impune abrogarea art. 84 alin. (4) din 
Anexa 2 a Hotărării de Guvern, în vederea asigurării 
accesului la asistență medicală adecvată tuturor asiguraților, 
inclusiv pentru beneficiarii Programelor Naționale de 
Sănătate. 

3. Alte informaţii (**)                  

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic     Nu este cazul 

1^1. Impactul asupra mediului  
concurenţial şi domeniului  
ajutoarelor de stat     

Nu este cazul 

2.  Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Impact pozitiv 

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. Impactul social                      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului (***)       Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

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 Urmatorii 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: 

Nu este cazul      



 3

  (i) contribuţii de asigurări           

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

Nu este cazul      

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

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri proprii 
ale anului precedent                

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 
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implementării noilor dispoziții             

1^1. Compatibilitatea proiectului de  
act normativ cu legislaţia în  
domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, numarul, 
data adoptarii si data publicarii 

Gradul de conformitate 
(se conformeaza/nu se 
conformeaza) 

Comentarii 

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.Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate                         

Negocieri/consultări în procesul de elaborare a hotărârii 
Guvernului 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 
Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor 
Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din 
România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România, precum şi cu 
organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative din 
domeniul medical, conform dispozițiilor art. 229 alin. 2 
din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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                          
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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     

Nu este cazul 

 

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 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi              

Nu este cazul 

 

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       

Nu este  

 

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                   Proiectul de act normativ respectă prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

SECŢIUNEA A 8-A MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 

Nu este cazul 
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centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente     

2. Alte informaţii                    

 

Faţă de cele menţionate am elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 
privind modificarea Hotărârii 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, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

      Ministrul sănătăţii,                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate                                                                             

       Sorina PINTEA                                    Răzvan Teohari VULCĂNESCU 
 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, 

Paul STĂNESCU 

 

Ministrul apărării naţionale, 

Gabriel – Beniamin Leș 

 

Ministrul afacerilor interne, 

 

Carmen Daniela DAN 

 

 

Ministrul justiției 

Tudorel TOADER 

 

 

Ministrul finanţelor publice, 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 
 

Ministrul Transporturilor, 
 

Lucian ȘOVA 
 

Directorul Serviciului Român de 
Informaţii, 

 
Eduard Raul HELLVIG 

 

Directorul Serviciului de Informaţii 
Externe, 

 
Gabriel VLASE 

 

 
Președintele Academiei Române 

 
Acad. Ioan-Aurel POP 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
 privind abrogarea alineatul (4) al articolului 84 din Anexa 2 a Hotărârii 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, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi 
al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 ARTICOL UNIC 
 Alineatul (4) al articolului 84 din Anexa 2 a Hotărârii  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, se abrogă. 
 
 
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ 
 

 
  

  
  
 

  
 

  
 

 
 


