
COMUNICAT DE PRESĂ – 05.04.2017     Nr. 14843/ 05.04.2017 
 
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara anunță încheierea procesului de contractare privind 
asistența medicală, medicamente și dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate.  
 
Contractarea serviciilor privind Programele Naționale de Sănătate 2017 se desfășoară în perioada 
03.04.2017 – 14.04.2017. 
 
Situația privind actele adiționale/ contractele încheiate pentru perioada 01.04.2017 – 31.12.2017: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de asistență medicală 

Nr. acte 
adiționale/c

ontracte 
încheiate  
pentru 

perioada 
01.04.2017-
31.12.2017 

1. Asistență medicală primară 232 
2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice 27 

a) Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice: 
- nr. contracte încheiate cu furnizori de servicii  medicale paraclinice:  analize 
medicale de laborator/ radiologie și imagistică/ anatomie patologică 25 
b) Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice: 
- acte adiționale încheiate cu medicii de familie pentru EKG și ecografie 
generală (abdomen și pelvis) 4 
c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medicii de specialitate din specialitatile clinice 
pentru  ecografii 6 

3 

d) Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice: 
- acte adiționale încheiate cu medici dentiști pentru radiografie dentară 
retroalveolară şi panoramică   
a) Asistenţă medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi 
balneologie ) 12 4 
b) Asistenţă medicală de specialitate de recuperare - furnizori de servicii de 
acupunctură   

5 
Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină 
dentară 25 

6 Asistență medicală spitalicească 15 
7 Consultații de  urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat 1 

a) Îngrijiri medicale la domiciliu 9 
b) Îngrijiri paliative la domiciliu   8 
c) Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu   



9 
Acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul 
ambulatoriu 64 

10 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe 
organice sau fiziologice 68 

11 Recuperare în unități sanitare cu paturi (sanatorii şi preventorii) 2 

NR. TOTAL CONTRACTE  
                 

490      
 
 
 
Toate datele privind furnizorii de servicii medicale, modalitatea de calcul și sumele contractate pot fi 
consultate pe site-ul http://www.cnas.ro/cjashd. 
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