
                                             CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARGEŞ 

   MEDIC SEF 

Str.I.C.Bratianu, nr.62, Piteşti, jud.Arges  

tel. 0248-285515,  fax: 0248-286649,  e-mail:medicsef@casag.ro 

   Cod Fiscal 11319731  

 

Nr. 157 din  29.01. 2015 

 

In atentia medicilor prescriptori 

pentru Boli Psihice ,Boli Neurologice,Boli Cardiovasculare, Boli Endocrine, 

Boli de Nutritie si Diabet Zaharat 

 

 Pentru buna desfasurare a activitatii Comisiei de experti de la nivelul CAS Arges si pentru evitarea 

disfunctionalitatilor care apar datorita nerespectarii prevederilor HG nr. 400/ 13.05.2014  pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 si a prevederilor Ordinului  comun 

nr. 619/360 din 30.05.2014 MS/CNAS privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului 

Cadru, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele: 

  Potrivit articolului 16 din Ordinului  comun nr. 619/360 din 30.05.2014 MS/CNAS privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru,” Comisia emite decizii de aprobare/respingere a 

iniţierii sau continuării tratamentelor cu medicamente ce necesită aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de 

asigurări de sănătate, conform criteriilor de includere/excludere în/din tratament, a căror valabilitate începe la 

data de emitere a deciziei şi se termină la sfârşitul intervalului înscris pe decizie. O copie a deciziei de 

aprobare emisă de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va ataşa la prescripţia 

medicală care însoţeşte factura şi borderoul centralizator depuse la casa de asigurări de sănătate.” 

 Avand in vedere cele mentionate mai sus va recomandam: 

• Referatele de Justificare in continuare vor fi inaintate comisiei in luna anterioara expirarii valabilitatii 

referatului vechi pentru a evita posibilitatea intreruperii tratamentului pentru care este necesara 

aprobarea Comisiei de experti de la nivelul CAS Arges. 

• Referatele de Justificare initiale vor fi aprobate de Comisia de experti de la nivelul CAS Arges fie cu 

data emiterii deciziei fie cu luna urmatoare celei in care a intrat in comisie, dupa caz. 
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