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In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive
medicale

Av6nd in vedere:

- Prevederile HG nr, :I6]^l21t6, pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i -a
Contractului-cadru care reglementeazt condiliile acord6rii asistentei medicale in
cadrul sistemului de asiguriri sociale de sinitate pentru anii 2Ot6 - 2017,
modificat si completat cu HG nr. 923 din 22.t2.2lt7 (prelungirea acestui act
normative pana la data de 31.03'2018);

- Prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. t96/L39l2}t7 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2Ot7 a Hotararii de Guvern nr' 161/2016
modificat si completat, pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a Contractului-
cadru care reglementeazE condiliile acordbrii asistentei medicale in cadrul
sistemului de asigur6ri sociale de s6n5tate pentru anii 20LO - 20t7.

CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE BUZAU FACE
URI.IATOARELE PRECIZARI:

PdnE la data de 29.L2.20L7, CJAS Buzau incheie pentru lunile ianuarie - martie
2018, acte aditionale la contractele derulate de aceasta in anul 2017 pentru furnizarea
de servicii medicale, medicamente gi dispozitive medicale, in vederea asigur5rii
continuitbiii acordErii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor
condiliilor privind relafiile contractuale dintre CJAS Buzau 9i acegtia (documente,
conditii de eligibilitate etc). Condlliile acord5rii asistentei medicale in baza actelor
adifionale sunt cele prev6zute in actele normative in vigoare pe perioada derulSrii
actelor adifionale (HG t6t/2016 cu modific5rile gi complet5rile ulterioare - HG nr.
923122.t2.2O17 - si Ordinul MS/CNAS nr. t96lL39l20fl cu modific6rile 9i complet5rile
ulterioare).

Contractarea gi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor
medicale contractate in lunile ianuarie - martie 2018 prin acte aditionale la contractele
derulate in anul 2Ot7 de CJAS Buzau cu furnizorii acesteia, se va face din sumele
alocate pe domeniile de asisteng6 medicalS corespunz5toare prev6zute in bugetul
F.N.U,A.S.S. pentru anul 2018,

Cererile de prelungire pentru anul 2018 (a se vedea e-mailurile anterioare
transmise furnizorilor in care sunt facute precizari), a contractelor derulate in anul 2017
de furnizorii de servicii medicale, medicamente ti dispozitive medicale, se vor depune
pana cel tarziu 29.L2.2017, conform programului de lucru cu furnizorii afigat pe site-ul
CJAS Buzau (program), la registratura generalS a institutiei.
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