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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016—2017 

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Evitarea apariției unor disfuncționalități privind accesul asiguraților la servicii medicale, 

medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu și la dispozitive medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în situația producerii unor întreruperi în 

funcționarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS). 

1. Descrierea situaţiei actuale 

        

    În prezent, potrivit reglementărilor H.G. nr. 161/2016 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 2016—2017, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de 

servicii medicale și de dispozitive medicale au obligația : 

- să folosească on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din 

platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situaţii justificate în care nu se poate 

realiza comunicaţia cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea 

serviciilor medicale acordate / dispozitivelor medicale eliberate  se face prin semnătură 

electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile  

înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în 

maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului , pentru serviciile acordate în 

luna pentru care se face raportarea. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua 

acordării serviciului medical şi acesta se împlineşte în a 3-a zi lucrătoare de la această 

dată. Serviciile  din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate 

anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; 

prevederile sunt valabile şi în situaţiile în care se utilizează adeverinţa de asigurat cu 

valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive 

religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card 

naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 



2 

 

95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora 

nu le-a fost emis cardul în vederea acordării serviciilor medicale. 

- eliberarea medicamentelor  de către farmacii se face în regim on-line. 

 
2. Schimbări preconizate 

În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei Informatice din 

Asigurările de Sănătate (PIAS),  constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate prin publicare pe site-ul propriu: 

-  serviciile medicale și dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.  

- furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din 

prescripțiile medicale on-line și off-line.  

         Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite ordin pentru ziua/zilele în 

care sunt constatate întreruperi în funcționarea PIAS. Ordinul cuprinde condițiile de 

transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line și/sau condițiile de validare a acestora în 

cazul imposibilității de a utiliza on-line  sistemul național al cardului de asigurări sociale de 

sănătate ca urmare a întreruperii în funcționarea acestuia, și se publică  pe pagina web a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro. 
 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

 

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. Impact 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. Impact social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Impact asupra mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 
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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) 

 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  
 

-  mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media  

pe cinci 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 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,  

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

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 sunt 

 

 

Secţiunea a 5-a 

 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 
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act normativ (acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

 

a) acte normative care se modifică sau se 

abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

        - Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 

a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016 - 

2017 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor 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. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un 

anume acord, o anume rezoluţie sau 

recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii 

internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

6. Alte informaţii 

 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 6-a 
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Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţiile 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Negocieri/consultări în procesul de elaborare a 

proiectului de hotărâre a 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 

2016—2017,  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) . 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către:  
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a) Consiliul Legislativ Se supune avizului Consiliului Legislativ. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei   

e) Curtea de Conturi  

6. Alte informaţii Nu sunt. 

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 

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică.                                          

Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Contractul-cadru se elaborează de 

CNAS și se avizează de către Ministerul 

Sănătăţii. Proiectul a fost afișat pe site-ul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate, începând cu 

data de 14.10.2016. 

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 

 

3. Alte informații Nu sunt 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu sunt. 
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 Față de cele prezentate a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 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 2016—2017,  pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
 

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

 

           VLAD VASILE VOICULESCU 

 

 

p. Preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

                RADU GHEORGHE  ȚIBICHI 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 
 

Ministrul Finanțelor Publice 

 

ANCA DANA DRAGU 

 

 

 
 

 

 

Ministrul Justiției 

 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016—2017 

 
 

 

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I. - Anexa nr. 2  la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 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 2016—2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

215 din 23 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează şi va avea următorul cuprins: 

 

1.  În Anexa 2, după articolul 198 se introduc două noi  articole, art. 199 și art. 200 

cu următorul cuprins: 

”Art. 199. – (1)  În situația producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei 

Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS),  constatate și comunicate de Casa Națională 

de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale și 

dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.  

Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale și de dispozitive 

medicale, a serviciilor acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS și a 

serviciilor acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de 

transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale,  se face până la 

sfârșitul lunii sau cel târziu până la termenul de raportare a activității lunare prevăzut în 

contract. 

(2) Termenul de raportare a activității lunare prevăzut în contractul încheiat între 

furnizorii de servicii medicale/de dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate se 

poate modifica de comun acord, urmare a perioadelor de întrerupere  prevăzute la alin. (1) 

sau a întreuperii funcționării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale / 

dispozitivelor medicale. 
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   Art. 200. - (1)  În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, 

constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-

ul propriu, furnizorii de medicamente eliberează în sistem off-line medicamentele din 

prescripțiile medicale on-line și off-line, în condițiile prevăzute în norme. În aceste situații 

medicamentele prescrise nu se eliberează fracţionat. 

 

 Art. 201. - Serviciile medicale/medicamentele/dispozitivele medicale acordate/ 

eliberate off-line la care se înregistrează erori  în  utilizarea cardului de asigurări sociale de 

sănătate  în  perioada de întrerupere a sistemului național al cardului de asigurări sociale 

de sănătate nu se invalidează în cazul înregistrării unor astfel de erori. 

 

Art. 202. -  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite ordin, în 

maxim 3 zile lucrătoare de la data reluării funcționării PIAS, pentru ziua/zilele în care sunt 

constatate întreruperi în funcționarea PIAS în condițiile art. 199 - 201. Ordinul cuprinde 

condițiile de transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line și/sau condițiile de validare a 

acestora în cazul imposibilității de a utiliza on-line  sistemul național al cardului de 

asigurări sociale de sănătate ca urmare a întreruperii în funcționarea acestuia, și se publică  

pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro. 

 

 

ART. II.  Prezenta hotărâre se aplică  pentru serviciile medicale, dispozitivele medicale și 

medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu 

acordate/eliberate începând cu luna octombrie  2016. 

 

 
PRIM-MINISTRU 

 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


