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Nr. 25971 / 06.12.2019                                                                      

 

ÎN ATENŢIA 

FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUȚIE 
PERSONALĂ ȊN TRATAMENTUL AMBULATORIU  ŞI DE MEDICAMENTE 

PENTRU BOLI CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE ȊN PROGRAMELE 
NAȚIONALE CU SCOP CURATIV 

 

Subiect: SESIUNE CONTRACTARE DECEMBRIE 2019  

Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui vă aduce la cunoștință următoarele: 

 Avand in vedere: 

 prevederilor art. 259, din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , republicată cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 H.G. 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,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

nr.397/836/2018, privind 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 a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Adrese / Precizări C.N.A.S. 

- Adresa C.N.A.S. nr. P 10464/28.11.2019, înregistrată la C.A.S. Vaslui sub nr. 1227/29.11.2019, 

cuprinzând precizări cu privire la suplimentarea creditelor de angajament pe anul 2019. 

 

vă comunicăm următoarele: 

 Pentru furnizorii  care doresc sa intre în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate, se 

vor încheia contracte - cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile 

contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și aceștia: documente, condiții de eligibilitate, etc. 

 CNAS 



 

 Documentele necesare încheierii contractelor cu casa de asigurări de sănătate se vor transmite în 

format electronic la C.A.S. Vaslui, asumate prin semnatură electronică extinsa, până la data de 

13.12.2019   
 Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 19.12.2019, dată până la care vor fi 

încheiate Contractele pentru luna decembrie 2019, prin semnarea de către ambele părți. 

 

Calendarul procesului de contractare a serviciilor de furnizare de medicamente cu şi fără 

contrbuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de medicamente pentru boli cronice cu risc 

crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ : 

  

09.12-13.12.2019 Primirea si inregistrarea dosarelor de contractare. 

16.12.2019 Verificarea dosarelor de contractare. 

16.12.2019  

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. 

17.12.2019 Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora. 

18.12.2019 Afisarea listei privind solutionarea contestatiilor.  

19.12.2019 Incheierea si Semnarea contractelor 

 

Documentele necesare incheierii contractelor pentru luna Decembrie 2019, sunt afisate pe site-ul CAS Vaslui, 

sectiunea « INFORMATII PENTRU FURNIZORI-Furnizori de servicii medicale – Documente necesare 

incheierii contractelor pe anul 2019 ». 

 

Pentru informatii suplimentare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru întelegere şi colaborare, 

 

DOMENIU ASISTENTA 

MEDICALA 
PERSOANA DE CONTACT NUMAR TELEFON 

FARMACII OANCEA ROXANA 0235.369103 tasta 2 cu 3 


