
              În atenţia, 
Furnizorilor de Programe Naționale de Sănătate pentru anii 2017-2018 

 

Având în vedere introducerea în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 

155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 

şi 2018, a art. 44 alin. (2) conform căruia „Contractele încheiate cu furnizorii 

de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive 

medicale şi altele asemenea pentru anii 2015 - 2016 se prelungesc prin acte 

adiţionale până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actele 

adiţionale va fi consemnată distinct ca suma inclusă în valoarea totală în 

contractul pe anul 2017.  

Precizăm următoarele: 

1. Procesul de contractare pentru programele naţionale de sănătate 

curative se desfăşoară până la data de 14 aprilie 2017; 

2. Pentru furnizorii care la data de 31.03.2017 se află în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, contractele pentru anii 2015 şi 

2016 se prelungesc prin acordul părţilor până la data de 30.04.2017, prin acte 

adiţionale (pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în 

programele naţionale de sănătate curative şi evitarea disfuncţionalităţilor în 

derularea acestora), urmând ca până la data de 14 aprilie 2017 sa fie încheiate 

contractele pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative pentru 

anii 2017 şi 2018, cu valabilitate iniţială până la data de 31.12.2017, conform 

bugetului aprobat. 

3. Pentru furnizorii noi care nu se află în relaţie contractuală cu 

casele de asigurări de sănătate se fac aplicabile prevederile art. 22 alin. (3) din 

Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate pentru anii 2017 şi 2018, în acest sens urmând a fi încheiate contracte 

cu valabilitate iniţială până la data de 31.12.2017, conform bugetului aprobat. 



 

Contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor 

sanitare specifice, dispozitivelor medicale şi altele asemenea cuprinse în actele adiţionale 

pentru luna aprilie 2017, se va face din sumele alocate aferente programelor naţionale de 

sănătate curative prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2017. 

 

Cu stimă, 
 

 

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

dr. ec. CUMPĂNAȘU ECATERINA 

 


