
V“ Nr. 1215/23-03-2017
ACT ADIȚIONAL nr. 3 

la contractul nr. 107 /2016 
de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile 

clinice și acupunctură *

In temeiul prevederilor:
• Art. 255 alin. (1), art. 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare;
• HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului - cadru care 

reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurați sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 cu modificările si completările ulterioare;

• Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 
a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului - cadru care 
reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurați sociale de sanatate pentru anii 2016-2017;

• Art. 5, art. 19 si art. 22 din contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de 
specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură.

Având în vedere: •
• Adresa CNAS nr. P2103/01.03.2017, inregistrata la CAS Prahova cu nr. 3633/02.03.2017 cu privire la 

desfasurarea procesului de contractare pentru anul 2017;
• Nota de fundamentare a Serviciului ECFSMFDM nr. 6417/23.03.2017.

Se stabilesc armatoarele:

Art. 1 Prezentul act adițional modifica art. 4 din contractul de furnizare de servicii medicale în asistența 
medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice și acupunctură, incheiat in anul 2016, astfel 
cum a fost prevăzut in Anexa 9 la Ordinul MS/CNAS nr. 763/377/2016 cu modificările si completările ulterioare, in 
sensul ca, durata contractului susmenționat se prelungește de la data de 01 aprilie 2017 pana la data de 31 
decembrie 2017.

Art. 2 In tot cuprinsul contractului de furnizare de servicii medicale în asistența medicală de specialitate 
din ambulator^pentru specialitățile clinice și acupunctură, sintagma „Ordinul MS/CNAS nr. 763/377/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016”, se înlocuiește cu sintagma 
„Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. 
nr. 161/2016". Pentru prezentul act adițional valabil pana la 31 decembrie 2017, sunt aplicabile prevederile legale 
prevăzute in Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017.

Art. 3 Cap. V litera B articolul 7, litera I) din contract se modifică și va avea următorul cuprins :
„I) să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără 

contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și să îl elibereze, ca o consecință a actului 
medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate; 
să asigure utilizarea formularului de prescripție medicală, care este formular cu regim special unic pe țară, pentru 
prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; să asigure utilizarea formularului electronic de 
prescripție medicală pentru prescrierea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope de la data la care 
acesta se implementează; să furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și să prescrie 
medicamentele cu și fără contribuție personală de care beneficiază asigurații, corespunzătoare denumirilor 
comune internaționale aprobate prin hotărâre a Guvernului, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și 
efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie; în situația în care un asigurat, cu o 
boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secție de acuți/secție de cronici în 
cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, medicul de 
specialitate clinică poate elibera, prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din 
programele naționale de sănătate, precum și pentru afecțiunile cronice altele decât cele cuprinse în lista cu DCI- 
urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi prescrise numai de către medicul 
de specialitate din specialitățile clinice, prescripția se eliberează în condițiile prezentării unui document eliberat de 
spital, din care să reiasă că asiguratul este internat, al cărui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul 
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a H.G. nr. 161/2016 și cu respectarea condițiilor de 
prescriere de medicamente pentru bolile cronice”



Art. 4 Cap. VI articolul 8 (2) din contract se modifică și va avea următorul cuprins :
“Valoarea minimă garantată a unui punct este unică pe țară; începând cu 01 aprilie 2017 valoarea minimă 

garantată a unui punct pentru plata pe. serviciu medical este în valoare de 2,2 lei”
Art. 5 Cap. IX articolul 10 (2)*din contract se modifică și va avea următorul cuprins :
" în cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 7 lit. b), c), e) - h), j) - u), v), x), 

z), ac) - ae) și af) precum și prescrieri de medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului 
și/sau recomandări de investigații paraclinice care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare 
aplicabile în domeniul sănătății, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular decât cel prevăzut 
în norme sau neeliberarea acesteia, precum și neeliberarea prescripției medicale ca urmare a actului medical 
propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprinsă în scrisoarea medicală, se aplică următoarele sancțiuni M

Art. 6 La cap. IX articolul 16 după alin. (1) se introduc doua noi alineate alin. (2) si alin. (3) care vor avea 
următorul cuprins:

"(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, valorile lunare de 
contract pentru serviciile de acupunctură se reduc proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care 
operează suspendarea.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), pentru perioada de suspendare, casa de asigurări de 
sănătate nu decontează serviciile de acupunctură "

Art. 7 Cap. X artidolul 18 din contract se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori 

recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților - sediul casei 
de asigurări de sănătate și la sediul cabinetului medical declarat în contract.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul în care 
intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părți contractante 
schimbarea survenită."

Art. 8 Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contract si a fost încheiat astazi, 23-03-2017, în (doua) 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.
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