
COMUNICAT  

cu privire la solicitarea de clarificare a numărului de pacienţi eligibili aferent populaţiei 

infectate cu virus C cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de 

fibroză 

 

Având în vedere adresa companiei MERCK SHARP & DHOME ROMÂNIA SRL nr. 

492/28.06.2018, înregistrată la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu nr. 

DMS/SM/1913/28.06.2018, prin care acesta solicită clarificarea numărului de pacienţi eligibili 

aferent populaţiei infectate cu virus C cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de 

gradul de fibroză şi ţinând cont de prevederile art. 4 alin. (5), alin. (6) şi alin. (7)  din Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a 

modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat potrivit 

cărora  

 " (5) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (2) au obiecţiuni cu privire la cel puţin una 

dintre informaţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării 

acestora pe pagina web a CNAS, pot formula o singură solicitare de clarificare pe care o depun 

la sediul CNAS. Prin publicarea pe pagina web la adresa www.cnas.ro, CNAS informează cu 

privire la solicitarea de clarificare şi transmite în termen de 5 zile lucrătoare această solicitare 

comisiei de specialitate relevante a Ministerului Sănătăţii în vederea soluţionării. În termen de 5 

zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, comisia de specialitate are obligaţia formulării şi 

transmiterii punctului de vedere. 

(6) Informarea cu privire la răspunsul formulat de comisia de specialitate relevantă a 

Ministerului Sănătăţii în condiţiile alin. (5) se publică pe pagina web a CNAS în termen de 5 zile 

lucrătoare de la comunicare. 

(7) Pe perioada de solicitare a clarificării/clarificărilor, care nu poate depăşi 30 de zile 

calculate de la data depunerii la sediul CNAS a primei solicitări de clarificare, procesul de 

negociere nu poate fi iniţiat.", 

aducem la cunoștința tuturor celor interesaţi faptul că solicitarea de clarificare a numărului 

de pacienţi eligibili a companiei MERCK SHARP & DHOME ROMÂNIA SRL a fost înaintată 

comisiilor de specialitate relevante a Ministerului Sănătăţii. 

Pe perioada de solicitare a clarificării nu poate fi iniţiat procesul de negociere a 

contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatită cronică virală C. 

 


