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CAS Hunedoara ac ţionează cu maxim ă celeritate pentru solu ţionarea problemei 

contractelor medicilor de familie 
 

În calitate de reprezentant al intereselor asiguraţilor, CAS Hunedoara acţionează cu 
maximă celeritate pentru soluţionarea problemei contractelor medicilor de familie, în 
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Astfel, Consiliul de Administrație al 
CAS a avizat în cursul zilei de 5 ianuarie 2018, strategia și procedura de contractare de 
servicii medicale în asistența medicală primară și desfășurarea etapei speciale de 
contractare ianuarie 2018. 

În conformitate cu acest calendar, medicii de familie care nu au semnat actele 
adiţionale de prelungire a contractelor din anul 2017 pentru primul trimestru al anului 2018 
vor putea depune cererile de încheiere de noi contracte cu durată limitată (până la 31 martie 
a.c.), precum şi actele necesare, în perioada 5 - 8 ianuarie 2018. Estimăm că noile contracte 
vor putea fi semnate imediat după ce se va constata îndeplinirea cerinţelor minime 
obligatorii pentru contractare, soluționarea eventualelor contestații, cel mai târziu în data de 
12 ianuarie 2018. 

Solicitările unor medici de familie de prelungire a contractelor din anul 2017, survenite 
tardiv, după ce în perioada legală de semnare a actelor adiţionale de prelungire s-a refuzat 
semnarea, nu pot fi luate în considerare, conform reglementărilor legale în vigoare. 

În ultimele două săptămâni, atât CAS Hunedoara cât şi CNAS au făcut mai multe 
apeluri ca medicii de familie să dea dovadă de responsabilitate faţă de nevoile persoanelor 
înscrise pe listele lor de pacienţi, apel pe care îl reiterăm şi cu acest prilej.  

Menţionăm că asiguraţii cu urgenţe medico-chirurgicale precum şi cu 59 de afecţiuni 
nominalizate în anexa la prezentul comunicat (între care se numără afecţiunile oncologice, 
diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic, dar şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an) se 
pot prezenta la consultaţie direct la medicul specialist, fără a fi necesar bilet de trimitere. 
CAS Hunedoara a informat toate unitățile sanitare din județ cu privire la această situație, 
astfel încât pacienții să beneficieze de serviciile medicale necesare. 
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