
 
 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 1057/2022 
 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022 
 
 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
  
 

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

ART. I. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 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 2021 – 2022, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificările și 
completările ulterioare, după articolul 96, se introduce un nou articol, art. 961, cu următorul cuprins: 

 
      „Art. 961  – (1) Prin excepție de la prevederile art. 94 lit. b) și j) și art. 96, alin. (1) lit. b), pentru 
persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale 
contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, la nivelul realizat. 
    (2) În situaţia în care serviciile medicale acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor 
prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, depăşesc 
nivelul contractat de furnizorii de servicii medicale spitaliceşti cu casele de asigurări de sănătate, se vor 
încheia acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în primele 10 zile ale lunii următoare celei 
pentru care se face plata, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate. 
   (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ținând cont de 
solicitările fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate poate suplimenta creditele de angajament 
alocate iniţial. 
    (4) Decontarea lunară pentru unităţile sanitare cu paturi a serviciilor medicale spitaliceşti în regim de 
spitalizare continuă acordate persoanelor care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 
din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează potrivit prevederilor 
alin. (1) - (3), fără a mai fi necesară o regularizare trimestrială.” 
 
 
 



     ART. II 
         Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de 
spitalizare continuă în unitățile sanitare, începând cu data aplicării dispozițiilor art. XI din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii, a căror raportare în vederea decontării se face 
începând cu luna iulie 2022, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-
cadru. 
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