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Nr. 13191 / 24.06.2019                                                                      

 

ÎN ATENŢIA 

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, 

MATERIALE SANITARE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE 

 

Subiect: derulare relaţii contractuale IULIE 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; 

 prelungirea până la 31.12.2019 a termenului de aplicare a prevederilor 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, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

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

normativ ce se află în curs de aprobare și publicare în Monitorul Oficial; 

 

 

 CNAS 



 

Adrese / Precizări C.N.A.S. 

- Adresa C.N.A.S. nr. RV 5061/18.06.2019, înregistrată la C.A.S. Vaslui sub nr. 655/19.06.2019, 

cuprinzând precizări cu privire la prelungirea termenului de derulare a relaţiilor contractuale  pentru 

luna iulie 2019. 

 

vă comunicăm următoarele: 

 Pentru furnizorii care la data de 30.06.2019 se află în relație contractuală cu casa de asigurări de 

sănătate, contractele se prelungesc prin acordul părților până la data de 31.07.2019 prin acte 

adiționale (în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către 

furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și 

aceștia: documente, condiții de eligibilitate, etc). 

 Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în actele 

normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (HG nr. 140/2018, cu modificările și 

completările ulterioare și Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările și completările 

ulterioare). 

 Actele adiționale pentru luna iulie 2019 se încheie până pe data de 28.06.2019, prin semnarea de 

către ambele părți. 
 

 

 

Vă mulţumim pentru întelegere şi colaborare, 

 

 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL,                        DIRECTOR EX. D.R.C., 

           Ec.Chitariu Mihaela - Gabriela              Ec.Cosma Marian 

 

 


