NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul
programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-Cov – 2
SECŢIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor
medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de
sănătate şi stabilirea condițiilor de acordare a acestora, în coroborare cu dispozițiile:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătății
1. Descrierea situaţiei actuale
 În prezent:
- Programele naționale de sănătate se derulează în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 51 alin. (4) din actul normativ sus menționat, structura programelor naţionale de
sănătate, obiectivele acestora, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare implementării şi derulării acestora
se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii. Derularea programelor naționale de
sănătate se realizează în baza prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare și a normelor tehnice de aplicare a acestora, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioare.
- Prin OUG nr. 70/2020, cu modificările ulterioare, au fost reglementate și măsuri în domeniul sănătăţii,
inclusiv în domeniul programelor naţionale de sănătate, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
2. Schimbări preconizate
Prin proiectul de act normativ se propune modificarea si completarea unor reglementări HG nr. 155/2017,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
1. coroborarea cu prevederile art. 249 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 astfel cum a fost modificat prin OUG
nr. 145/2020 având în vedere faptul că pentru a intra în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate
furnizorii trebuie să fie autorizați și evaluați sau autorizați și acreditați/înscriși în procesul de acreditare;
2. reglementarea unor masuri în ceea ce privește decontarea serviciilor de dializă, precum şi regularizarea
trimestrială acestora, din sumele suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate cu această destinaţie,
3. reglementarea unor masuri pentru preîntâmpinarea apariției unor disfuncționalități majore în asigurarea
accesului bolnavilor la medicamente în cadrul programelor naţionale de sănătate curative.
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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de
stat
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
2
2 . Impactul asupra întreprinderilor mici și Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mijlocii
3. Impactul social
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
1
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) 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
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

Anul curent
2
Nu este cazul

Următorii 4 ani
3 4 5 6

Media pe 5 ani
7

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

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):
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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

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 245/2017 privind aprobarea Normele tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru
anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
în

11.
Compatibilitatea
proiectului
act
normativ
cu
legislaţia
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe
a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului
comunitar, numărul, data adoptării și data
publicării
6. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
7. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Nu este cazul
Gradul de conformitate
Comentarii
(se conformează / nu se
conformează)
Nu este cazul

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
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 Nu este cazul
constituirea
consiliilor
privind
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei

Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
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e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

SECŢIUNEA A 7-A
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA
ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societăţii civile cu privire la Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003
necesitatea elaborării proiectului de act privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată.
normativ
2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
Nu este cazul
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
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 - Proietul de act normativ nu se referă la acest subiect.
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale
de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCov – 2, pe care vă rugăm să-l aprobaţi.

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate
Adela COJAN

Ministrul sănătăţii
Nelu TĂTARU

Avizăm favorabil:
Viceprim-ministru
Raluca TURCAN

Ministrul justiției
Marian Cătălin PREDOIU
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul
programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-Cov – 2

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
179/2020, cu completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru
anii 2017 şi 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 12, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„q) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a
furnizorului, dovada acreditării/ să facă dovada înscrierii în procesul de acreditare, după caz, dovada
asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere
civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;”
2. La articolul 13, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„l) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada acreditării/ să facă
dovada înscrierii în procesul de acreditare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în
domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru
personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;”
3. La articolul 14 litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„k) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada acreditării/ să facă
dovada înscrierii în procesul de acreditare a furnizorului, dovada asigurării de răspundere civilă în
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domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru
personalul care îşi desfăşoară activitatea la furnizor;”
4. La articolul 15 alin. (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) să încheie contracte numai cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi sau, cu furnizorii autorizaţi şi
acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, după caz şi care au îndeplinit criteriile din
chestionarele de evaluare prevăzute în normele tehnice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală pentru
tratamentul ambulatoriu/furnizare de servicii medicale paraclinice/furnizare de servicii spitaliceşti, în
condiţiile legii, precum şi cu furnizorii de servicii de dializă, respectiv furnizorii de servicii de
radioterapie şi să facă publice în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii
contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate, lista nominală a
acestora, pentru informarea asiguraţilor, precum şi valoarea de contract a fiecăruia, în cazul
contractelor care au prevăzută o sumă ca valoare de contract, distinct pe fiecare program/subprogram
naţional de sănătate curativ, şi să actualizeze permanent această listă în funcţie de modificările
apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, potrivit legii;”
5. La articolul 17 alin. (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a
documentului similar, precum și la expirarea certificatului de acreditare sau în situația în care
furnizorul nu face dovada înscrierii in procesul de acreditare;”
6. La articolul 17 alin. (5) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau a
documentului similar, la expirarea certificatului de acreditare sau în situația în care furnizorul nu face
dovada înscrierii in procesul de acreditare, precum și la expirarea, suspendarea sau retragerea
autorizaţiei de utilizare eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”
7. La articolul 21, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 12 lit. q), în condiţiile în care furnizorul de
servicii medicale paraclinice, altul decât furnizorul de investigaţii medicale paraclinice de radiologie
- imagistică medicală şi medicină nucleară, face dovada demersurilor întreprinse pentru actualizarea
dovezii de evaluare a furnizorului, actualizarea dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul
medical și/sau a dovezii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care îşi
desfăşoară activitatea la furnizor; suspendarea operează pentru o perioadă de maximum 30 de zile
lucrătoare;
Art. II În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, în vederea aplicării dispozițiilor art.251 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor
termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020 se implementează
următoarele măsuri:
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a) Decontarea serviciilor de dializă, precum şi regularizarea trimestrială a acestora se
efectuează în limita sumelor alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
cu această destinaţie.
b) Medicii de familie pot emite prescripţii medicale, pentru bolnavii cu schemă terapeutică
stabilă, trataţi în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, în baza documentelor medicale
care au fost emise acestora de către medicii specialiști - scrisoare medicală şi/sau confirmarea
înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele notate cu **), **1) si **1Ω)
în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu
modificările ulterioare, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis care sunt prescrise de către medicii
specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru
aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune
internaţionale prevăzute în Lista 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM – MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
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