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    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIŢA 

    SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, cod 8400 

    Telefon: 0243/ 231665;  FAX : 0243/232750 

 

 

Nr. 6664 din 10.07.2019 

 

Se aproba , 

Presedinte Director General, 

Ec. Mihai Geanta 

Referat 

Privind punerea in aplicare a  

HOTARARII Nr.36 din 10.07.2019 

A comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1) - (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2018 -2019- pentru asistenţa medicală primară - 

 

 Subsemnata, ec. Anda Busuioc , director ex. D.R.C., 

  Avand in vedere prevederile : 
 Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează 

condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinului MS și al Președintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și 

a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 ORDINul nr. 399/834/2018 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor 

constituite  în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  

şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului  de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 ORDINul nr. 400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2018-2019 

 

Prin prezentul va supun spre analiza si aprobare emiterea DECIZIEI pentru  aplicarea, incepand 

cu data de 01.08.2019,  HOTARARII nr. 36 din 10.07.2019 a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 

alin. (1) - (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 -2019- pentru asistenţa medicală 

primară - - conform anexelor la prezentul Referat. 

 

Director ex. DRC 

Ec. Anda Busuioc 

CAS IALOMIŢA 


