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                  Nr.9.536 /13.05.2020 

ÎN ATENŢIA, 

 

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE 

AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU C.A.S. CARAŞ SEVERIN 

 

SUBIECT :   PRELUNGIRE  CONTRACTE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI 

DISPOZITIVE MEDICALE 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin, aduce la cunoştiinţa furnizorilor de servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale următoarele : 

 

 Având în vedere : 

● prelungirea până la 31.12.2020 a aplicabilităţii prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 

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

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

sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare ; 

● prelungirea până la 31.12.2020 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 

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

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

sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Facem următoarele precizări : 

■  Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin încheie, pentru perioada 15 mai -31 decembrie 

2020, acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 - pentru prelungirea - prin acordul 

părţilor – a termenului de derulare a relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale, în vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei 

medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale 

dintre casa de asigurări de sănătate şi aceştia ( documente, condiţii de eligibilitate, etc. ). 

Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în 

actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale.   

■ Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 

contractate pentru perioada 15 mai – 31 decembrie 2020 prin acte adiţionale la contractele derulate 

în anul 2020 de Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin cu furnizorii, se vor face din sumele 

alocate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2020.    

 

Preşedinte Director General,                          Director exec. Direcţia Relaţii Contractuale, 

     Ec. Mirela ZEMAN                                                          Ec. Carmen VOICU 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CARAŞ SEVERIN 
Str. Spitalului, nr. 36, Reşiţa,  Caraş Severin 

Tel. 0255 212200; Fax 0255 212643 

e-mail: relatii@cjas-cs.ro. Cod fiscal: 3228136 

Directia Relaţii Contractuale 
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