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Către, 
Serviciul Control 
Biroul TI 
Biroul Juridic Contencios Administrativ 
 
 
          Prin prezenta vă aducem la cunoștință încetările/suspendarile de contracte care au intervenit pe toate 
domeniile de asistență medicală, clasificate după cum urmează: 
 
A. Încetare ca urmare a preluării de praxis 

- Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara  nr. 232/2021 incheiat cu 
furnizorul CMI DR. POROJAN MIHAELA-LAURA,  la data de 01.01.2023; 

B.Încetare prin acordul de voință al părților 
 - Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara  nr. 2735/2021 incheiat cu 
furnizorul SC PRIMA FAMCARE S.R.L,  la data de 01.01.2023; 
- Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau 
funcționale în ambulatoriu  nr. 2395/2021, încheiat cu furnizorul  DOVAFARM SRL la data de 
01.02.2023; 
- Contractele de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala cu nr.1120/2021 si a unor 
materiale sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in 
unele programe nationale de sanatate cu nr.1631/2022, pentru farmacia S.C. FARMACIA TILLIA 
SRL situata în Craiova, str.Calea Bucuresti, bl.R1, sc.1, ap.2, judeţul Dolj, în data de 01.12.2022, 
C.Incetare prin ajungere la termen 
- Contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala din ambulatoriu pentru specialitatea 
medicina dentara  nr. 1272/2021, incheiat cu furnizorul CMI DR. SMARANDACHE LIDIA, la data de 
01.01.2023; 
- Contractulde furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru 
specialitatile clinice nr. 2674/2021, incheiat cu furnizorul SC CRISMONALPROD SRL, la data de 
01.01.2023; 
- Contractulde furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru 
specialitatile clinice nr. 1191/2021, incheiat cu furnizorul SC POLICLINICA FRATII BUZESTI SRL, la 
data de 01.01.2023; 
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