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HOTARARE Nr.200 

privind prorogarea pana la data de 1 iulie 2016 a termenului  
de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 161/2016 

 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru  
care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, 
 a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul  

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017,  
si pentru prelungirea pana la data de 30 iunie 2016 a aplicarii  
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea  

pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 
 conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului  

de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 

  

  

  
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, 
  
   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

  
   Art. 1. - Termenul prevazut la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 161/2016 
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, se 

proroga pana la data de 1 iulie 2016. 

   Art. 2. - Termenul de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 

400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului 

de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se prelungeste pana la data de 30 

iunie 2016. 

   Art. 3. - Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor 

sanitare si a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al 

anului 2016 prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2015 de 

casele de asigurari de sanatate cu furnizorii acestora se va face din sumele 

prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute in 

bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2016. 
  

PRIM-MINISTRU 

DACIAN JULIEN CIOLOS 

  

doc:1030000102/99#108
doc:1160016103/2
doc:1140040003/2
doc:1140040003/2


                           Contrasemneaza: 

                            Ministrul sanatatii, 

                             Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu 

                             Presedintele Casei Nationale 
                             de Asigurari de Sanatate, 

                             Vasile Ciurchea 

                              Ministrul finantelor publice, 

                              Anca Dana Dragu 

  
   Bucuresti, 30 martie 2016. 
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