
 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

  privind modificarea  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  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Art. I.  

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 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

 

1. În Anexa nr. 2, la articolul 77 alineatul (2) sintagma „se regularizează trimestrial conform 

normelor” se înlocuiește cu sintagma ” se regularizează conform normelor”. 

 

Art. II.  

 Termenele prevăzute la art. 7 lit. h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 alin. (6) 

partea introductivă, alin. (7), alin. (10) și alin. (13), art. 74 lit. n), art. 76 lit. m), art. 92 alin. (1) lit. ag), 

art. 119 lit. u), art. 130 lit. ţ), art. 141 lit. u), art. 149 alin. (4),  art. 152 lit. l) şi art. 154 lit. n) 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 ulterioare, se 

prorogă până la data de 31 decembrie 2019. 
 

Art. III.  

     Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2019. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru1517401319
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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre a Guvernului  privind modificarea 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  

SECŢIUNEA A 2-A 

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

1. Descrierea situaţiei actuale            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.  

     În baza dispoziţiilor art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, CNAS organizează şi administrează 

Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprinde: 

sistemul informatic unic integrat, sistemul naţional al cardului de 

asigurări sociale de sănătate, sistemul naţional de prescriere 

electronică şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului, 

asigurând interoperabilitatea acestuia cu soluţiile de e-Sănătate la 

nivel naţional, pentru utilizarea eficientă a informaţiilor în elaborarea 

politicilor de sănătate şi pentru managementul sistemului de 

sănătate. 

      În prezent, în conformitate cu prevederile  H.G. 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 

ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2019:  

-   este prevăzută obligația medicilor prescriptori de a respecta 

avertizările Sistemului Informatic al Prescripției electronice precum 

și  informațiile puse la dispoziție pe pagina web a Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate referitoare la faptul că medicamentul se 

prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin 

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 

1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau că 

medicamentul este produs biologic; 

-   în cazul medicamentelor cu și fără contribuție personală: farmacia 

eliberează medicamente asiguraţilor pe baza prescripţiilor medicale, 

indiferent dacă  medicul care a emis prescripţia medicală se află sau 

nu  în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu 

care se află în relaţie contractuală farmacia; 

- în cazul investigațiilor medicale paraclinice acordate în 

ambulatoriu, laboratoarele efectuează aceste investigații în baza 

biletelor de trimitere indiferent de casa de asigurări de sănătate cu 

care se află în relaţie contractuală medicii care le-au eliberat; 
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- la nivelul asistenței medicale ambulatorii de specialitate pentru 

specialitățile paraclinice regularizarea se efectuează trimestrial. 

2. Schimbări preconizate                       Având în vedere că este necesară o updatare a soluțiilor 

informatice pentru implementarea reglementărilor H.G. nr. 140/2018 

ce aveau ca dată de aplicare 1 iulie 2019, este necesară prorogarea 

termenului de aplicare a acestor reglementări. 

          Astfel, până la sfârșitul anului 2019, asiguratul are 

posibilitatea de a se prezenta la furnizorii de medicamente și de 

investigații paraclinice care sunt în relație contractuală cu aceeași 

casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor.  

         În acest sens, pentru a asigura un acces neîntrerupt al 

asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice 

necesare pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, 

inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate a 

populației, se impune prorogarea termenului de implementare și 

testare a aplicațiilor informatice necesare în acest sens, până la 

sfârșitul anului 2019.   

         Pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialitățile paraclinice se asigură posibilitatea unei  regularizări ce 

va fi reglementată conform normelor. 

3. Alte informaţii (**)                  

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

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

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 

  (ii) bunuri şi servicii 

Nu este cazul      
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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          

    Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru de 

aplicare 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, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

11. 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 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. 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 

6. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente           

Nu este cazul 

7. 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                         

-  Negocieri în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre 

de Guvern privind modificarea 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, cu Colegiul Medicilor din România, 
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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,  conform dispozițiilor art. 229 alin. (2) 

din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

- Au fost consultate ministerele și instituțiile cu rețea sanitară 

proprie. 

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 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi              

Se supune avizului Consiliului legislativ 

 

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 a respectat prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

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 am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

modificarea 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, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

 

      p. Preşedintele Casei Naţionale       Ministrul sănătăţii,               

          de Asigurări de Sănătate                        Sorina PINTEA                                                             

    Răzvan Teohari VULCĂNESCU                                                                                                           

                 Vicepreşedinte 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

Ministrul justiției 

Ana BIRCHALL 
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