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 CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 
                                     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE  VASLUI 

                         Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr.131 

                          Telefon 0235/369104 Fax 0235/369103  e-mail : oficial@cjasvs.ro 

                         

                Nr.28137/30.12.2019 
  

 

 

IN ATENTIA 

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, 

             MATERIALE SANITARE SI  DISPOZITIVE MEDICALE  
 

  

 

Referire : INFORMARE PRIVIND DERULAREA RELAȚIILOR CONTRACTUALE  

PENTRU  TRIMESTRUL I 2020 
  

 

 Având în  vedere  urmatoarele  refer in ţe  :  

 
  Ȋn conformitate cu: 

 

 art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii , 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 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 prelungirea pana la 31.03.2020 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea de Guvern nr. 962/2019 

 prelungirea pana la 31.03.2020 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului 

sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurarti de Sanatate nr. 397/836/2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

     Adrese / Precizari CNAS 

- Adresa CNAS nr. P 11164/19.12.2019, inregistrata la CAS Vaslui sub nr. 1310/20.12.2019 
cuprinzand precizari cu privire la modalitatea de continuare a relatiilor contractuale pentru luna 

ianuarie 2020. 

- Adresa CNAS nr. P 11324/30.12.2019 , înregistrată la C.A.S. Vaslui sub nr.1337/30.12.2019 

cuprinzând precizări cu privire la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru luna ianuarie 2020. 

CNAS 
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      facem urmatoarele precizari: 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui , în baza HG nr. 962/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 

1023/19.12.2019, prelungește până la data de 31.03.2020 contractele cu furnizorii de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vaslui la data de 31.12.2019, 

prin acte adiționale. 

         Conditiile acordarii asistenței medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele 

normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale, (HG nr. 140/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare si Ordinului MS - CNAS nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

         Astfel, se va asigura continuitatea acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor 

medicale în primele luni ale anului 2020, până la publicarea Contractului-cadru pe anul 2020. 

 

 Contractarea si decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale 

contractate in lunile ianuarie-martie 2020, prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2019 de 

casele de asigurari de sanatate cu furnizorii acestora se vor face din sumele alocate pe domeniile de 

asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru anul 2020. 

 

Fata de cele de mai sus, pentru a asigura derularea in conditiile prevazute de actele normative in 

vigoare a relatiilor contractuale va rugam a proceda la actualizarea tuturor documentelor care au stat la 

baza incheierii contractului si care, la data de 01.01.2020 vor  expira sau vor suferi modificari. 

In acest sens va rugam a proceda la VERIFICAREA TUTUROR DOCUMENTELOR IN CEEA CE 

PRIVESTE TERMENELE DE VALABILITATE si INDEPLINIREA CONDITIILOR DE 

ELIGIBILITATE ( atat pentru furnizor cat si pentru personalul angajat )  si actualizarea acestora la 

dosarul de contractare in termenul precizat de lege; 

 

 

Va multumim pentru intelegere si colaborare, 

 

Cu respect, 

 

 
Preşedinte - Director general, 

Ec. Marius Arcaleanu 

 

 

Director Executiv – D.R.C., 

Ec. Mihaela-Gabriela Chitariu 

 

 


