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COMUNICAT C.J.A.S. VASLUI  

 
Referitor la : sesiunea de contractare 25 august  –31  august 2015 
 
 PENTRU FURNIZORII CARE DORESC SĂ INTRE ÎN CONTRACT CU C.J.A.S. VASLUI  

 
 
Având în vedere: 

• prevederile art. 250 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• HG nr. 400 /2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•  Ordinului  MSP/CNAS nr.388/186//2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
in anul 2015 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 

• adresa CNAS nr.P 7724 /18.08.2015 , cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, 
inregistrata la CAS Vaslui sub nr.1100/24.08.2015. 
 
Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui  stabileşte perioada de contractare în 

intervalul  25 august – 31 august  2015, pentru urmatoarele domenii de asistenta medicala: 
o medicamente cu si fara contributie personala; 
o asistenta medicala primara; 
o asistenta medicala pentru specialitati clinice; 
o asistenta medicala  pentru specialitati paraclinice; 
o asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale (recuperare-

reabilitare in ambulatoriu); 
o spitale; 
o dispozitive medicale; 

 
Toţi furnizorii interesaţi sa incheie contracte noi ,vor depune cererile însoţite de 

documentele obligatorii necesare contractării,  până la data limită de 31 august  2015.  
Atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, pe domeniile de 

asistenta amintite mai sus , că nerespectarea acestui termen duce la neîncheierea 
contractelor cu furnizorii respectivi. 

Pentru informaţii suplimentare privind conţinutul dosarelor  vă rugăm să contactaţi 
serviciile de specialitate din cadrul C.J.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a C.J.A.S. 
Vaslui -  www.cnas.ro/cjasvs - sau sa ne contactati la telefon: 0235 369104. 
      
                                                    Presedinte-Director General, 

       Ing.Mihaela Simona Polak 
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