
„ ANUNŢ  - referitor la proiectul Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 şi cel 

al Normelor metodologice de aplicare a acestuia: 

Până pe data de 20 ianuarie 2010 se pot transmite propuneri şi observaţii cu privire la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 şi la 

proiectul  Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, postate pe site-ul 

C.N.A.S. la adresa www.cnas.ro în cadrul secţiunii „Legislaţie – Proiecte legislative”. Cei 

care au mai transmis propuneri şi observaţii faţă de proiectele de acte normative menţionate 

anterior,  sunt rugaţi să formuleze numai observaţiile şi propunerile suplimentare faţă de cele 

deja înregistrate la C.N.A.S;  materialul va fi transmis conform machetelor de mai jos: 

 

1.  Propuneri de modificare şi completare a prevederilor din proiectul de Contract-
cadru: 

  
Articol 

existent în  proiectul de 
 Contract – cadru pentru anul 2010 

Articol modificat 
corespunzător celui existent 

sau articol nou* 

Motivaţie pentru modificările 
sau completările propuse 

   
   
   
   

     
     * În cazul în care se va propune articol nou, se va menţiona localizarea acestuia în text 
 
 

2. Propuneri  de modificare şi completare a prevederilor din proiectul Normelor 
metodologice de aplicare a Contractului-cadru:  
 
Anexa 
nr……. 

Articol 
existent în  proiectul de Norme 

metodologice de aplicare a 
Contractului – cadru pentru anul 

2010 

Articol modificat 
corespunzător celui existent 

sau articol nou* 

Motivaţie pentru modificările 
sau completările propuse 

    
    
    
    

    * În cazul în care se va propune articol nou, se va menţiona localizarea acestuia în text 
 
 

Propunerile şi observaţiile vor fi înaintate la Direcţia  Strategii, Metodologii şi Norme,   

atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic la următoarele adrese de e-mail: 

norme_crt@casan.ro şi norme_dm@casan.ro. Menţionăm că, propunerile şi observaţiile 

transmise după data de 20 ianuaire 2010 nu vor mai putea fi luate în considerare, având 

în vedere termenele de trasnmitere spre aprobare / avizare a proiectelor actelor 

normative de mai sus, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.  

Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la telefon nr. 021/30.26.289. ” 
 


