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    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă,  
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
    ARTICOL UNIC  
    Anexa nr. 2 la Hot ărârea Guvernului nr. 696/2021  pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru  care 
reglementeaz ă condi ţiile acord ării asisten ţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi 
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asi gur ări sociale 
de s ănătate pentru anii 2021-2022, publicat ă în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, c u modific ările 
ulterioare, se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    1. La articolul 217, dup ă alineatul (2)  se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu urm ătorul cuprins: 
    "(3)  Efectuarea investiga ţiilor paraclinice necesare 
pacien ţilor, în vederea monitoriz ării afec ţiunilor prev ăzute la 
alin. (1), se realizeaz ă de c ătre furnizorii de servicii medicale 
paraclinice, în termen de maximum 5 zile lucr ătoare de la data 
solicit ării acestora." 
 
    2. După articolul 219  se introduc dou ă noi articole, 
articolele 219^1 şi 219^2, cu urm ătorul cuprins: 
    " ART. 219^1  
    (1)  Casele de asigur ări de s ănătate contracteaz ă şi 
deconteaz ă serviciile medicale acordate în centrele de evalua re 
organizate la nivelul unit ăţilor sanitare cu paturi în vederea 
evalu ării şi trat ării pacien ţilor confirma ţi cu COVID-19. Modul 
de organizare şi func ţionare a centrelor de evaluare se aprob ă 
prin ordin al ministrului s ănăt ăţii în termen de 10 zile.  
    (2)  În centrele de evaluare se acord ă servicii medicale de 
tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru persoane le care 
îndeplinesc condi ţiile prev ăzute în anexa nr. 3  la Ordinul 
ministrului s ănăt ăţii nr. 1.513/2020  pentru aprobarea planurilor  
privind modalitatea de aplicare de c ătre direc ţiile de s ănătate 
public ă jude ţene şi a municipiului Bucure şti, de c ătre Institutul 
Naţional de S ănătate Public ă, de c ătre unit ăţile sanitare, precum 
şi de c ătre serviciile de ambulan ţă jude ţene şi Serviciul de 



Ambulan ţă Bucure şti-Ilfov şi de medicii de familie a m ăsurilor în 
domeniul s ănăt ăţii publice în situa ţii de risc epidemiologic de 
infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, suportate din fondurile aferente asiste nţei medicale 
spitalice şti şi decontate prin tarif pe serviciu medical-caz, 
exprimat în lei. Serviciile medicale-caz şi tarifele aferente 
acestora se stabilesc prin norme. 
    (3)  Contractarea şi decontarea activit ăţii desf ăşurate în 
cadrul centrelor de evaluare se realizeaz ă în baza actelor 
adi ţionale ce se încheie între casele de asigur ări de s ănătate şi 
unit ăţile sanitare cu paturi care au organizate centre de  
evaluare.  
    (4)  În vederea contract ării cu casele de asigur ări de 
sănătate a serviciilor medicale acordate în centrele de  evaluare, 
unit ăţile sanitare cu paturi vor transmite caselor de asi gur ări 
de s ănătate urm ătoarele documente asumate prin semn ătur ă 
electronic ă extins ă calificat ă a reprezentantului legal: 
    a) cererea prin care solicit ă contractarea serviciilor 
medicale ce se acord ă în cadrul centrului de evaluare; 
    b) documentul eliberat de direc ţia de s ănătate public ă 
privind înfiin ţarea centrului de evaluare, care atest ă 
îndeplinirea condi ţiilor de func ţionare a centrului de evaluare; 
    c) lista personalului care î şi desf ăşoar ă activitatea în 
cadrul centrului de evaluare şi programul de activitate al 
centrului; în situa ţia în care dup ă încheierea actelor adi ţionale 
prev ăzute la alin. (3) lista personalului şi/sau programul 
centrului de evaluare se modific ă, reprezentantul legal al 
unit ăţii sanitare anun ţă casa de asigur ări de s ănătate despre 
aceste situa ţii cel târziu în ziua producerii modific ării. 
    ART. 219^2  
    (1)  În centrele de evaluare se acord ă servicii medicale 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, care 
îndeplinesc condi ţiile prev ăzute în anexa nr. 3  la Ordinul 
ministrului s ănăt ăţii nr. 1.513/2020 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, f ăr ă a fi necesar ă prezentarea biletului 
de trimitere, pe baza confirm ării infec ţiei printr-un test 
antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR identificat în p latforma 
Corona Forms la momentul prezent ării în centrul de evaluare. 
    (2)  Serviciile medicale acordate în centrele d e evaluare 
pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) se acord ă şi se 
deconteaz ă conform prevederilor referitoare la spitalizarea d e zi 
din cuprinsul capitolului VI «Servicii medicale în unit ăţi 
sanitare cu paturi» şi al prezentului capitol, precum şi în 
condi ţiile prev ăzute în norme. 
    (3)  Serviciile medicale acordate în centrele d e evaluare se 
deconteaz ă numai dac ă s-au efectuat toate serviciile obligatorii 
aferente tipului de serviciu medical-caz, prev ăzute în norme. 
    (4)  Suma contractat ă cu casa de asigur ări de s ănătate de un 
furnizor, pentru serviciile medicale acordate în ce ntrele de 
evaluare, se determin ă prin înmul ţirea num ărului de cazuri 
negociat şi contractat pe tipuri de servicii medicale cu tari ful 



aferent acestora. Suma contractat ă se defalc ă pe trimestre şi pe 
luni. 
    (5)  Decontarea lunar ă a serviciilor medicale acordate în 
centrele de evaluare se face pe baza num ărului de servicii 
medicale-cazuri şi a tarifului pe serviciu medical-caz, în limita 
sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor 
justificative transmise de furnizor la casa de asig ur ări de 
sănătate pân ă la data prev ăzut ă în contractul încheiat de 
furnizor cu casa de asigur ări de s ănătate. Trimestrial se fac 
regulariz ări în condi ţiile prev ăzute în norme. 
    (6)  Validarea serviciilor medicale-caz în regi m de 
spitalizare de zi în vederea decont ării se face de c ătre casa de 
asigur ări de s ănătate conform prevederilor referitoare la 
spitalizarea de zi din cuprinsul capitolului VI «Se rvicii 
medicale în unit ăţi sanitare cu paturi» şi al prezentului 
capitol, precum şi în condi ţiile prev ăzute în norme, cu 
încadrarea în valoarea de contract pentru spitaliza rea de zi sau, 
după caz, în suma contractat ă pentru serviciile medicale-caz 
aferent ă centrului de evaluare în cazul în care unitatea sa nitar ă 
cu paturi nu are încheiat contract cu casa de asigu r ări de 
sănătate pentru servicii de spitalizare de zi, având în  vedere şi 
confirmarea serviciilor medicale-caz din punctul de  vedere al 
datelor clinice şi medicale la nivel de pacient comunicate de 
către Şcoala Na ţional ă de S ănătate Public ă, Management şi 
Perfec ţionare în Domeniul Sanitar Bucure şti, conform prevederilor 
stabilite prin ordin al pre şedintelui Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate." 
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