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Nr. 6.367 din 28.03.2018

ȊN ATENȚIA 
FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE,

MATERIALE SANITARE şi DISPOZITIVE MEDICALE

SUBIECT : derulare relaţii contractuale pentru  luna Aprilie 2018

Prin prezenta vaă  aducem la cunoştinţaă  caă  îîncepaînd cu data de 01.04.2018 vor fi aplicabile 
reglementaă rile :

 HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  medicale şi a Contractului-cadru care
reglementeazaă  condiţiile  acordarii  asistenţei  medicale,  a  medicamentelor  şi  a  dispozitivelor
medicale,  îîn  cadrul  sistemului  de  asigurari  sociale  de  saănaă tate  pentru  anii  2018  –  2019;
(publicataă  îîn M.O. al Romaîniei, Partea I, nr.270/2018); 

 Ordinului  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  CNAS  nr.  397/836/2018 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare îîn anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018,
pentru aprobarea pachetelor de servicii  medicale şi  a  Contractului-cadru care reglementeazaă
condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, îîn cadrul
sistemului de asigurari sociale de saănaă tate pentru anii 2018 – 2019 – act normativ aflat îîn curs
de publicare îîn M.O. al Romaîniei, Partea I, nr. 270/2018  

Având în vedere prevederile:
 art.259 din Legea 95/2006 privind reforma îîn domeniul sanataă ţii cu modificaă rile şi completaă rile

ulterioare;
 HG 140/2018 şi ale Ordinului ministrului saănaă taă ţii şi al preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018,

mai sus menţionate
 Adresa CNAS R.V. 2.344/27.03.2018 îînregistrataă  la CAS Vaslui sub nr. 325/28.03.2018

facem urmaă toarele precizaă ri :

I.Procesul  de contractare pe toate domeniile  de asistenţaă  medicalaă  se  desfaă şoaraă  îîn  luna aprilie
2018. Data limitaă  de finalizare este de 30.04.2018

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţaă  medicalaă  se desfaă şoaraă  dupaă  cum urmeazaă  :

1.  Pentru  furnizorii  care  la  data  de  31.03.2018  se  aflaă  îîn  relaţie  contractualaă  cu  C.A.S.  Vaslui,
contractele pentru anul 2017 se prelungesc prin acordul paă rţilor paînaă  la data de 30.04.2018, prin acte
adiţionale ( îîn vederea asiguraă rii  continuitaă ţii  acordaă rii  asistenţei medicale,  cu îîndeplinirea de caă tre
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furnizori  a  tuturor  condiţiilor  privind  relaţiile  contractuale  dintre  casa  de  asiguraă ri  de  saănaă tate  şi
aceştia  :  documente,  condiţii  de  eligibilitate,etc.),  urmaînd  ca  pe  parcursul  lunii  aprilie  2018  saă  fie
îîncheiate contractele de furnizare de servicii.

Actele adiţionale pentru luna Aprilie 2018 se îîncheie paînaă  pe data de 31.03.2018, prin semnarea
de caă tre ambele paă rţi.

Condiţiile acordaă rii asistenţei medicale îîn baza actelor adiţionale sunt cele prevaă zute îîn actele
normative  îîn  vigoare  pe  perioada  derulaă rii  actelor  adiţionale  (HG  140/2018 pentru  aprobarea
pachetelor  de  servicii  medicale  şi  a  Contractului-cadru  care  reglementează  condiţiile  acordarii
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurari
sociale de sănătate pentru anii  2018 – 2019  şi  normele metodologice de aplicare îîn  anul  2018 a
acesteia)

Pentru toate domeniile de asistenţaă  medicalaă  la nivelul caă rora se îîncheie acte adiţionale pentru
luna aprilie 2018, eventualele diferenţe rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul
2018  şi  prevederile  cuprinse  îîn  actele  adiţionale  corespunzaă toare  lunii  aprilie  2018,  se  vor
regulariza.

2. Pentru furnizorii noi care nu se aflaă  îîn relaţie contractualaă  cu C.A.S. Vaslui, se fac aplicabile
prevederile  art.196  din  HG  140/2018 pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  medicale  şi  a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,
îîn  acest  sens  urmaînd  a  fi  îîncheiate  contracte  cu  valabilitate   de  la  01.05.2018  paînaă  la  data  de
31.12.2018

II.             Pentru dispozitive medicale:    
Prescripţiile  medicale  –  recomandaă rile  privind  acordarea  dispozitivelor  medicale  destinate
recuperaă rii unor deficienţe organice sau funcţionale eliberate anterior datei de 1 aprilie 2018
sunt recunoscute la nivelul casellor de asiguraă ri de saănaă tate dacaă  sunt depuse îîn termen de 30
zile de la data emiterii, cu condiţia ca dispozitivele medicale recomandate saă  se regaă seascaă  ataî t îîn
vechiul  pachet  de  bazaă (aprobat  prin  Ordinul  196/139/2017,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare) caî t şi îîn pachetul de bazaă  aprobat  prin Normemele metodologige de aplicare a  HG
140/2018 pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  medicale  şi  a  Contractului-cadru  care
reglementează  condiţiile  acordarii  asistenţei  medicale,  a  medicamentelor  şi  a  dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Face  excepţie  dispozitivul  medical  “cateter  urinar”  –  în  cazul  recomandării  pentru
vezică neurogenă, pentru care, potrivit noilor acte normative aplicabile de la data de 1 aprilie
2018 au fost introduce condiţii suplimentare îîn ceea ce priveşte recomandarea(îîn speţaă  aceasta
nu poate  fi eliberataă  decaî t de medicii cu specialitate neurologie şi neurologie pediatricaă ), pentru
acestea fiind necesar a fi îîndeplinite condiţiile prevaă zute de actele normative îîn vigoare de la
data de 1 aprilie 2018

Totodataă , precizaăm caă  biometria care îînsoţeşte recomandarea pentru dispozitivul “lentile
intraoculare “,  trebuie saă  conţinaă  numele şi prenumele asiguratului,  CNP – ul/codul unic de
asigurare al acestuia, data şi locul efectuaă rii.

III .           Pentru îîngrijiri medicale la domiciliu:

1. Recomandaă rile pentru îîngrijiri medicale la domiciliu emise anterior datei de 01 aprilie
2018 şi îîn baza caă rora nu au fost emise decizii  de caă tre C.A.S.  Vaslui,  nu îîşi  paă streaza
valabilitatea dupaă  data de 01 aprilie 2018, fiind necesaraă  obţinerea unei noi recomandaări
– formular al caă rui model este prevaăzut in anexa 31C la Ordinul 397/836/2018;

2. Deciziile de aprobare pentru îîngrijiri medicale la domiciliu emise de C.A.S. Vaslui anterior
datei  de  01  aprilie  2018,  aflate  îîn  derulare,  îîşi  paă streazaă  valabilitatea,  cu  condiţia  ca
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serviciile  de  îîngrijiri  medicale  la  domiciliu  saă  facaă  obiectul  pachetului  de  bazaă  valabil
îîncepaînd cu data de 01 aprilie 2018;

3. Pentru furnizorii de îîngrijiri medicale la domiciliu, aflati îîn relaţie contractualaă  cu C.A.S.
Vaslui la data de 31 martie 2018, se îîncheie acte adiţionale pentru luna aprilie 2018 şi îîn
situaţia  îîn  care  furnizorul  nu  face  dovada  existentei  a  cel  putin  un  medic  care  îîşi
desfasoaraă  activitatea îîntr-o forma legalaă  la furnizor. Reglementaă rile privind existenţa a
cel  puţin  un medic  care  îîşi  desfasoaraă  activitatea  îîntr-o  formaă  legalaă  la  furnizorul  de
îîngrijiri medicale la domiciliu sunt aplicabile îîncepaînd cu data de 1 mai 2018;

4. Suma contractataă  prin actul adiţional îîncheiat pentru luna aprilie 2018 se stabileşte luaînd
îîn calcul categoriile de personal care desfaşoaraă  activitatea îîntr-o forma legalaă  la furnizor
potrivit metodologiei prevazutaă  îîn Anexa 31 A la Ordinul nr.397/836/2018.

Vaă  multumim pentru îîntelegere şi colaborare,

Cu respect,

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL,                      DIRECTOR EX. D.R.C.,
                                  Ec. Chitariu Mihaela – Gabriela                      Ec. Cosma Marian
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