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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind 

aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

   Evitarea apariţiei unor disfuncționalități privind accesul asiguraţilor la serviciile medicale, 

inclusiv eliberarea medicamentelor și / sau materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor în 

cadrul programelor naționale de sănătate curative în situaţia producerii unor întreruperi în 

funcţionarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

        În prezent potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea 

programelor naţionale de sănătate pentru anii  2015 şi 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare,  furnizorii de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare specifice care 

derulează programe naționale de sănătate curative au obligaţia 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/medicamentelor/ materialelor sanitare 

specifice eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispoziţiilor Legii 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 zi lucrătoare de la această dată. Serviciile medicale 

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 95/2006, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul în 

vederea acordării serviciilor medicale. 

Totodată, este de menționat că valabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, expiră la data de 31 decembrie 2016.  

2. Schimbări preconizate 

În situaţia producerii unor întreruperi în funcționarea Platformei Informatice Din Asigurările De 

Sănătate (PIAS), constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin 

publicare pe site-ul propriu:  

- serviciile medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate curative se acordă off-line;  

- medicamentele și / sau materialeler sanitare specifice programelor naţionale de sănătate 

curative din prescripţiile medicale on-line şi off-line se eliberează în sistem off-line 

Preşedintele Casei Naţionale 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 funcţionarea 
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PIAS. Ordinul cuprinde condiţiile de transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line şi/sau 

condiţiile de validare a acestora în cazul imposibilităţii de a utiliza on-line sistemul naţional al 

cardului de asigurări sociale de sănătate – parte componentă a PIAS ca urmare a întreruperii în 

funcţionarea acestuia, şi se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la 

adresa www.cnas.ro. 

De asemenea, pentru a se asigura continuitatea accesului la serviciile medicale, inclusiv eliberarea 

medicamentelor și / sau materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor în cadrul programelor 

naționale de sănătate, se propune și prelungirea cu 3 luni a valabilității Hotărârii Guvernului nr. 

206/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv până la data de 31 martie 2017.  

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 

1
1
. 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 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
.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 

 

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.  

- în mii lei (RON) - 

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 

      

http://www.cnas.ro/
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2Modificări 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  

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 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: 

Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea 

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pulbică pentru anii 2015 şi 

2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 185/2015 privind aprobarea Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de 

sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. 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 
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Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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: 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 

pentru anii 2015 şi 2016, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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