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                            CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VASLUI 
                      VASLUI, str. STEFAN CEL MARE, nr. 131 
                        Telefon: 0235/ 369104;  FAX : 0235/369103 
 
 

Nr. 10949  din 01.04.2015 
 

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente 
si dispozitive medicale 

Subiect : despre CONTRACTARE  AN 2015 

Prin prezenta va aducem la cunostinta  urmatoarele: 
- 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 anul 2014-2015  a fost modificata si 
completata prin HG nr.205/2015 ( publicata in M.O. 208/30.03.2015) ale carei 
prevederi intra in vigoare la data de 1aprilie 2015. 

Avand in vedere : 
 prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , 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; 

 Prevederile  Ordinului 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; 

Facem urmatoarele precizari: 

Pentru luna aprilie 2015 Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui incheie acte aditionale la 
contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 
2014, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre 
furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre Casa de Asigurari de Sanatate 
si acestia ( documente, conditii de eligibilitate, etc.); 

 Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele 
prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale 
(HG400/2014 cu modificarile si completarile ulterioare  si Normele metodologice 
de aplicare in anul 2015 a acesteia); 

 Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a 
dispozitivelor medicale contractate in luna aprilie 2015 , prin acte aditionale la 
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contractele incheiate pentru anul 2014 de catre  Casa de Asigurari de Sanatate 
Vaslui cu furnizorii acesteia se va face din sumele prevazute pe domeniile de 
asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul FNUASS pentru anul 
2015; 

 Pentru toate domeniile de asistenta medicala, eventualele diferente rezultate ca 
urmare a negocierii contractelor pentru anul 2015 si prevederile cuprinse in actele 
aditionale corespunzatoare lunii aprilie  2014, se vor regulariza; 

 

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in 

luna aprilie , dupa cum urmeaza: 

 pentru furnizorii care la data de 31.03.2015 se afla in relatie contractuala cu 

CAS Vaslui , contractele pentru anul 2014 se prelungesc prin acordul partilor 

pana la data de 31.12.2015, prin acte aditionale. 

 pentru furnizorii care nu se afla in relatie contractuala cu CAS Vaslui la data de 

31.03.2015 se incheie contracte cu valabilitate pana la 31.12.2015. 

 

Pentru contractarea serviciilor medicale, medicamente si dispozitive 

medicale in perioada mai-decembrie 2015 , conducerea CAS  Vaslui  stabileşte  

termenul limita de depunere a cererilor insotite de documentele prevazute de 

actele normative in vigoare , necesare incheierii si negocierii actelor aditionale 

/contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale,   data 

de 14 APRILIE  2015.  

Astfel, toti furnizorii interesati trebuie sa depuna documentele solicitate, conform 
legislatiei in vigoare,  pana la data de 14 APRILIE 2015. 

 
În cazul în care furnizorii depun cererile însoţite de documente la alt termen decât 

cel comunicat prin prezentul anunţ,  nu vor mai desfăşura activitate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare. 

 
Termenul limita de incheiere a actelor aditionale/contractelor pe anul 2015 

este 27 aprilie 2015. 
 
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 CAS Vaslui -  
www.cjasvs.ro - sau sa ne contactati la telefon: 0235 369104. 
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CONTRACTARE 2015 - CALENDAR DE ACTIVITATI 

02.04.2015 - 14.04.2015 PRIMIREA SI INREGISTRAREA DOSARELOR DE 
CONTRACTARE. 

 02.04.2015 - 14.04.2015  VERIFICAREA DOSARELOR DE CONTRACTARE. 

15.04.2015  

AFISAREA LISTEI PRIVIND DOSARELE RESPINSE LA 
CONTRACTARE.  

PENTRU FURNIZORII RESPINSI, CAS VASLUI VA TRANSMITE 
IN SCRIS, CU DETALIEREA EXACTA A MOTIVELOR 

REFUZULUI PRECUM SI POSIBILITATILE SI TERMENUL DE 
CONTESTARE A DECIZIEI. 

15.04.2015 - 16.04.2015  INREGISTRAREA CONTESTATIILOR FURNIZORILOR SI 
ANALIZA ACESTORA. 

17.04.2015 AFISAREA LISTEI PRIVIND SOLUTIONAREA 
CONTESTATIILOR.  

15.04.2015-21.04.2015 NEGOCIEREA CONTRACTELOR SI CALCULUL SUMELOR 
ALOCATE 

22.04.2015 - 27.04.2015 INCHEIEREA SI SEMNAREA CONTRACTELOR 
 
Avand in vedere cele prezentate, in vederea derularii in conditii optime a procesului de contractare pe anul 

2015, va rugam a respecta termenele stabilite si a depune toate documentele solicitate in formatul precizat; 
Documente obligatorii pentru contractare pe anul 2015, se verifica de catre comisia de contractare si nu se 

primesc dosare incomplete. 
Documentele necesare încheierii contractelor vor fi depuse la comisia de contractare, dupa cum urmeaza: 

1. Medicina primara 

Centre de permanenta 

Cons.Popa Firuta 

Cons.Samoila Cornel 

  Centrala/0235369104 

2. Farmacii  Cons.Oancea Roxana Centrala/0235369104 

3. Paraclinic  Cons.Cosma Marian Centrala/0235369104 

4. Recuperare reabilitare a 
sanatatii 

Cons.Cosma Marian Centrala/0235369104 

5. Clinic Cons.Cosma Marian Centrala/0235369104 

6. Spitale  

Spitale ( programe nationale 
de sanatate) 

Cons.Andrei Marcel 

Cons.Haba Marcica 

Centrala/0235369104 
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7. Dispozitive medicale Cons.Ofileanu Mihaela Centrala/0235369104 

8. Ingrijiri medicale la domiciliu Cons.Chelariu Diana Centrala/0235369104 

9. Stomatologie Cons.Oancea Roxana Centrala/0235369104 

 
CALENDARUL INTALNIRILOR PENTRU NEGOCIEREA CONTRACTELOR CU FURNIZORII 

DE SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE 
PE ANUL 2015 

 
Nr.crt. Tipuri furnizori Data intalnirii Ora 

intalnirii 
Locul intalnirii 

1 Medicina primara  Miercuri, 
15.04.2015 

10.00 Sediul C.J.A.S. 

2 Ingrijiri la domiciliu  Miercuri ,  
15.04.2015 

12.00 Sediul C.J.A.S. 

3 Ambulatoriu de specialitate 
Clinic   

Miercuri, 
15.04.2015 

14.00 Sediul C.J.A.S. 

4 Farmacii Joi 
16.04.2015 

10.00 Sediul C.J.A.S. 

5 Ambulatoriu de specialitate 
Paraclinic 

 

Joi 
16.04.2015 

12.00 Sediul C.J.A.S. 

6 Ambulatoriu de specialitate 
recuperare 

 

Joi 
16.04.2015 

14.00 Sediul C.J.A.S. 

7 Medicina dentara Vineri, 
17.04.2015 

10.00 Sediul C.J.A.S. 

8 Spitalul Judetean de Urgenta 
Vaslui  

 
 

Vineri, 
17.04.2015 

12.00 Sediul C.J.A.S. 

9 Spitalul  Mun.de Urgenta ”Elena 
Beldiman” Barlad 

 
 
 

Spitalul Mun.”Dimitrie 
Castroian” Husi 

 
 

Luni, 
20.04.2015 

 
 

 
12.00 

 
 

14.00 
 
 
 

 
 
 

Sediul  
C.J.A.S 

 
 
 

10 Spitalul de Psihiatrie Murgeni 
 
 

SC Spitalis  SRL Negresti 

 
Marti 

21.04.2015 
 
 

10.00 
 
 

12.00 

 
Sediul  
C.J.A.S 

 

 
Presedinte-Director General, 

                                                              Ing.Mihaela Simona Polak 


