NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SECŢIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Hotărâre a Guvernului privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 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, precum şi pentru prorogarea unor termene
SECŢIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV
Asigurarea unui acces neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale necesare
pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra stării de sănătate,
având în vedere situaţia epidemiologică de 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 și completările ulterioare. Actul
normativ are valabilitate până la data de 15 mai 2020, în conformitate cu
dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului
Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă
pe teritoriul României.
2. Schimbări preconizate
 Prelungirea aplicabilității prevederilor 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 și completările ulterioare, până la data de 31
decembrie 2020.
Prelungirea până la data de 31 decembrie 2020 se impune din
următoarele considerente:
- hotărârea de Guvern prin care este aprobat Contractul-cadru care
reglementează
condiţiile
acordării
asistenţei
medicale,
a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate are în vedere stabilirea unor principii și
reguli cu caracter general, aplicabile pentru reglementarea condițiilor
privind încheierea și derularea relațiilor contractuale dintre casele de
asigurări de sănătate și furnizori, pentru ca persoanele asigurate să poată
beneficia de serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale
necesare suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate.
În acest context, luând în considerare situația excepțională
existentă la nivel național, determinată în prezent de măsurile impuse
pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 care au
condus la instituirea stării de urgență și, respectiv, prelungirea acesteia,
este necesară asigurarea cadrului legal în baza căruia casele de asigurări
de sănătate să contracteze servicii medicale și, respectiv, să aloce sumele
aprobate prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020
pentru unitățile sanitare pentru întreg anul, astfel încât acestea să poată
achiziționa medicamentele și materialele sanitare necesare tratării
pacienților, asigurând astfel asistență medicală neîntreruptă în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Pentru anul 2020, legislația privind condițiile acordării asistenței
medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate necesită adaptarea
la condițiile de după încetarea stării de urgență prin
modificarea/completarea actualelor reglementări în raport cu nevoile de
etapă determinate de pandemia de COVID-19, astfel încât să răspundă
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nevoii de servicii și asigurării în mod neîntrerupt a serviciilor medicale
către populație, urmărind totodată limitarea infectării cu coronavirusul
SARS-CoV-2;
- în aceasta perioadă, activitățile furnizorilor de servicii medicale,
medicamente și dispozitive medicale sunt implicate în gestionarea
pandemiei şi în asigurarea preponderant a serviciilor specifice acesteia,
fapt care conduce la imposibilitatea acestora de a participa activ la o
perioada de contractare în vederea încheierii de noi contracte pentru
derularea activității pe diferitele domenii de asistență medicală;
- procesul de contractare presupune o perioadă de pregătire și
derulare a etapelor acestuia obligatoriu a fi respectate, cu mențiunea că și
ieșirea din starea de urgență necesită o perioadă de adaptare până la
revenirea la condițiile anterioare instituirii stării de urgență;
- pentru asigurarea continuității în acordarea și decontarea
asistenței medicale, este necesară alocarea către toți furnizorii de servicii
medicale, medicamente și dispozitive medicale a fondurilor aprobate
pentru anul 2020 prin legea bugetară, astfel încât să nu se înregistreze
disfuncționalități în derularea activității furnizorilor, cu repercursiunii
asupra stării de sănătate a populației;
- elaborarea Normelor metodologice de aplicare a noului Contractcadru trebuie să parcurgă etapele prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, material de o complexitate și întindere foarte
mare, pentru care care este necesar un timp fizic mai îndelungat, având
în vedere și perioada stării de urgență;
- necesitatea coroborării reglementărilor actelor normative cu
privire la acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate cu cele privind programele naționale de sănătate
(menționăm că apicabilitatea H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea
programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 a fost
prelungit până la data de 31 decembrie 2020).
Prorogarea până la data de 31 decembrie 2020, a unor termene
prevăzute pentru unele reglementări ale H.G. nr. 140/2018, cu
modificările și completările ulterioare. Astfel, până la data de
31decembrie 2020, 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, 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.
3. Alte informaţii (**)
SECŢIUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic
11.
Impactul
asupra
mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor administrative
22. Impactul asupra întreprinderilor mici și
mijlocii
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului (***)

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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Asigurarea accesului asiguraților la servicii medicale, la
medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul
ambulatoriu, precum și la dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în
ambulatoriu.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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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:
(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,
Nu este cazul
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:
Nu este cazul
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
Nu este cazul
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
Nu este cazul
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
Nu este cazul
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE
1.Masuri normative necesare pentru aplicarea
Se prelungeşte termenul de aplicare pentru Normele
prevederilor proiectului de act normativ (acte metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018
normative in vigoare ce vor fi modificate sau pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
proiectului de act normativ):
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului
a) Acte normative care se modifica sau se de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, aprobate
abroga ca urmare a intrării in vigoare a prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr.
proiectului de act normativ
397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare.
b) Acte normative ce urmează a fi elaborate in
vederea implementării noilor dispoziții
11.Compatibilitatea
proiectului
de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
act
normativ
cu
legislaţia
în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Europene
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5. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul

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

Gradul de conformitate
Comentarii
(se conformeaza / nu se
conformeaza)

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

Nu este cazul

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
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 Nu este cazul
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea
consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
Se supune avizului 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
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 Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Casei Naționale de
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 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 proiectului Nu este cazul
de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
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Faţă de cele menţionate am elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor 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, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate
Adela COJAN

Ministrul sănătăţii,
Nelu Tătaru

Avizăm favorabil:
Viceprim-ministru
Raluca TURCAN
Ministrul finanțelor publice
Vasile Florin CÂȚU
Ministrul justiției
Marian Cătălin PREDOIU
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 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, precum şi pentru prorogarea unor termene
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Termenul de aplicare a prevederilor 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, cu
modificările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.
Art. III. - 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), (10) şi (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 2020.

PRIM – MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

