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Către Ministerul Sănătății        Nr.  95  / 27.06.2016 
 

Notificare 

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de 
Familie (FNPMF), organizaţii reprezentative la nivel naţional ale medicilor de familie, notifică prin prezenta 
CNAS și MS cu privire la nelegalitatea  actelor adiționale încheiate între furnizorii de servicii medicale și 
casele județene de asigurări, pentru luna iulie 2016, în baza solicitării CNAS nr. P4775/23.06.2016 către 
toate CJAS şi CASMB, deoarece: 

 Furnizorii de servicii medicale aflați în contracte cu casele județene de asigurări sunt invitați să semneze 
acte adiţionale (cu aplicabilitate începând cu data de 01.07.2016) la vechiul contract de prestări de 
servicii medicale, conform H.G. nr. 400/2014 care a reglementat condiţiile acordării asistenţei medicale, 
a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2014 – 2015 (aşa cum a fost modificată prin H.G. 205/2015), dar care este abrogată cu 
începere de la data de 01.07.2016. Cu alte cuvinte ni se solicită să încheiem un act adițional la un 
contract care își încetează acțiunea. 

 Actele adiţionale cu aplicabilitate de la data de 01.07.2016, pe actualul contract (HG 400/2014) nu pot 
fi semnate decât dacă ar exista o H.G. care să proroge H.G. 161/2016 până la data de 31.07.2016. 

 
Solicităm CNAS şi MS să acţioneze pentru aducerea în legalitate prin prorogarea la 01.08.2016 a termenului 
de intrare în vigoare a: 
- Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, 
adoptat prin H.G. nr. 161/2016, aşa cum a fost completată şi modificată prin H.G. nr. 432/2016, aceasta 
din urmă publicată în M.Of. P. I nr. 465/22.06.2016, şi care intra în vigoare la 1 iulie 2016; 

Şi a 
- Normelor metodologice aprobate, conform susţinerilor CNAS, prin Ordinul MS şi preşedintelui CNAS nr 

763/377/2016 (proiect publicat de CNAS pe site-ul sau la 17 iunie 2016 http://www.cnas.ro/national-
page/proiect-ordin-91.html), şi - conform aceloraşi susţineri ale CNAS - transmise spre publicare la 
M.Of., care intra în vigoare la 1 iulie 2016. 

 
În caz contrar, considerăm că întreaga responsabilitate a legalității actului adițional aparține CNAS/MS și vă 
aducem la cunoştinţă că vom solicita cabinetelor de medicina familiei care au contract de furnizare de 
servicii medicale în asistența medicală primară încheiat cu CJAS/CASMB să semneze actele adiţionale în 
discuţie având inserată următoarea clauză: 
 
CLAUZĂ: 
CJAS/CASMB renunţă la orice drept de a i se returna de către furnizorul de servicii medicale contravaloarea 
serviciilor ce vor fi prestate de furnizor în perioada 01.07.2016-31.07.2016 şi plătite de CJAS/CASMB, în 
situatia în care ulterior se va dovedi nelegalitatea actelor adiționale ce se dorește a fi încheiate în perioada 
amintită. 
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 

 


