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COMUNICAT
SEMNAREA ACTELOR ADIŢIONALE LA CONTRACTELE
CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE SE DERULEAZĂ NORMAL

Procesul de semnare a actelor adiţionale la contractele caselor de asigurări de sănătate
din teritoriu cu furnizorii de servicii medicale se derulează în mod normal. Conform
raportărilor centralizate de CNAS, până în data de 30 iunie 2016 la orele 16,00 s-au semnat
89% din actele adiţionale, iar semnarea va continua pe parcursul zilei de 1 iulie 2016.
Situaţia detaliată a actelor adiţionale pe tipuri de asistenţă medicală este cuprinsă în
tabelul următor:

TIPURI DE ASISTENŢĂ
Asistenţă medicală primară
Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru
specialităţile clinice
Asistenţă medicală paraclinică
Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru
specialitatea recuperare
Acupunctură în ambulatoriu
Medicină dentară
Unităţi sanitare cu paturi
Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat
Îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu
Medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu
Dispozitive medicale în ambulatoriu
Sanatorii şi preventorii
TOTAL
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Posibilitatea prelungirii contractelor existente prin acte adiţionale este reglementată în
art. 259 pct. (1) din Legea 95/2006 republicată şi în art. 169 din HG 161/2016.
Chiar dacă reprezintă o prelungire cu 30 de zile a vechilor contracte cu furnizorii de
servicii medicale, actele adiţionale sunt întocmite cu respectarea noului Contract-Cadru şi a
normelor de aplicare a acestui act normativ, iar acordarea de servicii medicale către asiguraţi
se face, de asemenea, cu respectarea noii legislaţii, intrată în vigoare în data de 1 iulie 2016.
Pe parcursul lunii iulie vor fi semnate noi contracte cu furnizorii de servicii medicale.
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