NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
SECŢIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în
sistemul de asigurări sociale de sănătate și punerea în aplicarea a dispozițiilor Decretului nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României
1. Descrierea situaţiei actuale
 În prezent:
- Condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt
stabilite prin 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, a
cărei aplicabilitate este prelungită pe perioada stării de urgență.
Derularea programelor naționale de sănătate se realizează în baza prevederilor H.G. 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, a cărei aplicabilitate este prelungită pe perioada stării de urgență.
- începând cu data de 16 martie 2020 a fost instituită stare de urgență pe teritoriul României prin
Decretului Președintelui României nr. 195/2020, prelungită ulterior prin Decretul nr. 240/2020.
2. Schimbări preconizate
Prin reglementările proiectului de hotărâre sunt puse în aplicare dispozițiile Decretului nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
Astfel:
1. Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020, pentru unităţile
sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, aflate în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea sumelor contractate din bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate se realizează la nivelul valorii de contract indiferent de
activitatea realizată sau, după caz, la nivelul activităţii efectiv realizate în condiţiile în care acesta depăşeşte
nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după
încheierea lunii.
2. În cadrul semestrului I 2020, regularizarea serviciilor medicale spitalicești se realizează pentru lunile
ianuarie și februarie
3. Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020, pentru
serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări
de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe bază de documente justificative, în
condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a
sumelor contractate, după încheierea lunii
4. Pentru unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar
neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe perioada pentru care este
instituită starea de urgenţă, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat,
în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare
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a sumelor contractate, după încheierea lunii.
Serviciile prevazute în Ordinul Comandantului Acțiunii, Secretar de stat, șef al Departamentului
pentru Situații de Urgență nr. 74.535/29.03.2020 se acordă la solicitarea dispeceratului unic 112 sau a
comandantului acțiunii și se raportează caselor de asigurari de sanatate însoțite de documente justificative.
5. Pe perioada stării de urgenţă, numărul maxim de consultații ce poate fi raportat pe zi
la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate
pentru specialităţile clinice, se stabilește prin raportare la programul de lucru la cabinet al medicilor,
prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, și numărul maxim de 8 consultații/oră/medic
6. Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020,
serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped prevăzute în pachetul de
servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, pot fi acordate
și la distanță – prin mijloace de comunicare la distanță.
7. Pentru unităţile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului naţional de
supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, decontarea lunară și regularizarea
trimestrială a serviciilor de dializă efectiv realizate se face cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la
nivel național și se reglementează prin normele privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de
dializă, aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
8. Alte reglementări:
Acordarea și decontarea serviciilor efectuate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, se realizează potrivit
reglementărilor stabilite pentru starea de urgență, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a încetat
starea de urgenţă, în măsura în care prin alte acte normative nu se dispune altfel.
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
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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
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2 . Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22. Impactul asupra întreprinderilor mici și Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mijlocii
3. Impactul social
Asigurarea accesului asiguraților la servicii medicale, la
medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul
ambulatoriu, precum și la dispozitive medicale,
dispozitivelor și tehnologiilor asistive, destinate recuperării
unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu,
inclusiv a celor care fac obiectul programelor naționale de
sănătate
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,
Nu este cazul
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
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(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

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Prin decretul președintelui României nr. 240/2020 pentru
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a
reglementat faptul că pentru materiale și prestări de servicii
cu caracter medical acordate pe perioada stării de urgență,
sumele angajate și decontate din bugetul Fondul național
unic de asigurări sociale de sănătate nu vor fi limitate la cele
aprobate pentru trimestrul II al anului 2020.

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

Pe perioada stării de urgență se modifică unele prevederi
ale următoarelor acte normative:
- 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
- H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu
modificările ulterioare

3

b) Acte normative ce urmează a fi
elaborate in vederea implementării noilor
dispoziții

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS de
modificare a Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 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,
- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate de modificare a Ordinului președintelui CNAS nr.
245/2017 privind aprobarea Normele tehnice de realizare a
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017
şi 2018,
- Ordinul ministrului sănătății de modificare a Ordinului
ministrului nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
publică pentru anii 2017 şi 2018

11.
Compatibilitatea
proiectului
de
act
normativ
cu
legislaţia
în
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, numarul, data adoptarii si data
publicarii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
7. Alte informaţii

Nu este cazul

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 conformeaza / nu se
conformeaza)

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

4

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 Nu este cazul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
Este necesar avizul Consiliului Legislativ.
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
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 Proiectul de hotărâre este emis în temeiul Decretului nr.
necesitatea elaborării proiectului de act 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul
normativ
României.
Proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
2.Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
eventualul impact asupra mediului în urma
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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, 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 finanțelor publice
Vasile Florin CÎȚU

Ministrul justiției
Marian Cătălin PREDOIU
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor
măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere dispoziţiile
Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr. 266 din 31 martie 2020, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 8, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (31) cu următorul
cuprins:
„(31) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.
240/2020, pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti în
regim de spitalizare de zi, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
decontarea sumelor contractate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate se realizează la nivelul valorii de contract indiferent de activitatea realizată sau, după
caz, la nivelul activităţii efectiv realizate în condiţiile în care acesta depăşeşte nivelul contractat,
prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea
lunii.”
2. După articolul 9, se introduce un articol nou, articolul 91, cu următorul cuprins:
”Art. 91 – (1) În cadrul semestrului I 2020, regularizarea serviciilor medicale spitalicești se
realizează pentru lunile ianuarie și februarie.”
3. După articolul 10 se introduce un articol nou, art. 101, cu următorul cuprins:
”Art. 101. Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.
240/2020, pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la
domiciliu, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, pe
bază de documente justificative, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat, prin
încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.”
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4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 11 (1) Pentru unităţile specializate care furnizează consultaţii de urgenţă la
domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, pe perioada pentru care este instituită starea de urgenţă, casele de asigurări de sănătate
decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul
contractat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după
încheierea lunii.
(2) Serviciile realizate care se deconteaza de casele de asigurari de sanatate sunt :
a) serviciile prevazute în pachetele de servicii minimal și de bază;
b) alte servicii acordate în baza art. 5 alin.(1) din Ordinul Comandantului Acțiunii,
Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74.535/29.03.2020.
Serviciile prevazute la lit. b) se acordă la solicitarea dispeceratului unic 112 sau a
comandantului acțiunii și se raportează caselor de asigurari de sanatate însoțite de documente
justificative.
5. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (11) cu următorul
cuprins:
(11) Pe perioada stării de urgenţă, numărul maxim de consultații ce poate fi raportat pe zi
la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de
specialitate pentru specialităţile clinice, se stabilește prin raportare la programul de lucru la
cabinet al medicilor, prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, și numărul
maxim de 8 consultații/oră/medic prevăzut la alin. (1).
6. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (21) cu următorul
cuprins:
(21) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.
240/2020, serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped
prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialitățile clinice, pot fi acordate și la distanță – prin mijloace de comunicare la
distanță.
7. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin. (3) cu următorul
cuprins:
”(3) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.
240/2020, pentru unităţile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului
naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, decontarea
lunară și regularizarea trimestrială a serviciilor de dializă efectiv realizate se face cu încadrarea
în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național și se reglementează prin normele privind
condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, aprobate prin ordin al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate .”
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Art. II. Acordarea și decontarea serviciilor efectuate în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate,
se realizează potrivit reglementărilor stabilite pentru starea de urgență, până la data de 1 a lunii
următoare celei în care a încetat starea de urgenţă, în măsura în care prin alte acte normative nu
se dispune altfel.

PRIM – MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
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