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ÎN ATENłIA FURNIZORILOR CARE LA DATA DE 31.03.2017 DERULEAZĂ 
CONTRACTE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI  

SERVICII MEDICALE PARACLINICE (HEMOGLOBINA GLICATĂ) ŞI MEDICAMENTE 
FĂRĂ CONTRIBUłIE PERSONALĂ ÎN AMBULATORIU 

DIN CADRUL PROGRAMELOR NAłIONALE DE SĂNĂTATE 
 
I. Urmare adresei C.N.A.S. MB 3207/30.03.2017, înregistrată la C..A.S. Cluj cu 

nr. 16212/31.03.2017, vă informăm că pentru asigurarea continuităŃii acordării asistenŃei 
medicale C.A.S. Cluj va încheia pentru luna aprilie 2017, prin acordul părŃilor,  acte 
adiŃionale la contractele aflate în derulare privind furnizarea de servicii medicale şi 
medicamente în cadrul programelor naŃionale de sănătate.  

În conformitate cu reglementările în vigoare, pentru încheierea actelor adiŃionale 
de prelungire a contractelor, este obligatorie îndeplinirea de către furnizor a tuturor 
condiŃiilor privind relaŃiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia: 
documente (decizii de evaluare, autorizaŃii sanitare de funcŃionare, autorizaŃii de 
funcŃionare, poliŃe de asigurare malpraxis), condiŃii de eligibilitate, etc. 

CondiŃiile acordării asistenŃei medicale în baza actelor adiŃionale sunt cele 
prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiŃionale: H.G. nr. 
155/2017 privind aprobarea PNS pentru anii 2017-2018 şi Normele tehnice de realizare a 
PNS pentru anii 2017-2018.  

Contractarea şi decontarea serviciilor medicale şi medicamentelor furnizate în luna 
aprilie 2017 în baza actelor adiŃionale la contractele încheiate pentru anii 2015-2016 se va 
face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenŃă medicală corespunzătoare prevăzute 
în bugetul FNUASS pentru anul 2017. 

 

II. Furnizorii care la data de 31.03.2017 derulează contracte de furnizare de 
servicii medicale şi medicamente fără contribuŃie personală din cadrul programelor 
naŃionale de sănătate vor depune la registratura C.A.S. Cluj, în perioada prevăzută în 
calendarul de contractare: 

1 - cerere pentru încheierea actului adiŃional privind prelungirea valabilităŃii 
contractelor  de furnizare de servicii medicale şi medicamente fără contribuŃie personală  
din cadrul programelor naŃionale de sănătate pentru perioada 01.04.2017 – 30.04.2017. 

2 – cerere însoŃită de dosarul cu documentele necesare încheierii contractului 
pentru furnizarea de servicii medicale şi medicamente fără contribuŃie personală  din 
cadrul programelor naŃionale de sănătate pentru anii 2017-2018. 
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