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SOLICITARE CASMB
În atenția PDG D-lui Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iana
În conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 557/246/29.04.2015 și a precizărilor
publicate pe situl CASMB in 30 aprilie 2015, cat si a Anexei 3, ART. 7, lit. aq) si an)
din Normele de aplicare ale Contractului-cadru 2015 și având în vedere neclaritățile
și chiar contradicțiile legale precizate, precum și situațiile concrete apărute în
implementarea cardului de sanatate la furnizorii din asistența medicală primară de la
01.05.2015 vă solicităm să ne precizați în scris, următoarele:
1. Să enumerați serviciile care pot fi acordate asiguraților începand cu 1 mai
2015 și vor fi decontate din fond avand in vedere ca in ANEXA 3, ART. 7,
lit an) se face mentionarea expresa “ serviciile medicale acordate în alte
condiții decât cele menționate anterior (n.b. solicitarea cardului national
de asigurări) nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de
sănătate”;
2. Să precizați cum vor face furnizorii dovada că la momentul acordării
serviciului asiguratul “nu avea/nu putea să utilizeze cardul” și, dacă s-a
acordat consultația și s-au emis documente în baza contractului cu CASMB
(bilete de trimitere, rețete cu și fără contribuție personală, recomandări
îngrijiri la domiciliu, recomandări proteze, etc) fără semnătura cu card in
SIUI, cum vor fi decontate aceste servicii;
3. Să precizați modalitatea/modalitățile prin care furnizorii pot dovedi acum,
precum și la orice solicitare viitoare de acte justificative din partea
organelor de control abilitate, că asiguratul nu a putut utiliza cardul
național de asigurări, pentru acele situații în care odată introdus cardul in
cititor a fost recepționat din SIUI mesaj de eroare de orice fel.
4. Să precizați modalitatea prin care pot fi decontate furnizorilor serviciile
medicale acordate asiguraților care au prezentat cardul dar acesta era
invalid/blocat de catre SIUI la momentul activării lui, dacă aceste servicii
nu vor putea fi validate in SIUI in următoarele 72 de ore de la momentul
acordării lor, deoarece cardul nu a putut fi activat/deblocat in acest timp.
5. Să precizați modalitatea de plată către furnizori a serviciilor acordate în
baza Contractelor de furnizare de servicii medicale în vigoare, precum și
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temeiul legal in care se pot deconta serviciile către furnizorii de servicii
din asistența medicală primară, inclusiv pentru situațiile în care nu a fost
posibilă semnatura cu card în SIUI la momentul/in primele 72 de ore de la
momentul acordării serviciului raportat;
6. Să precizați dacă există efecte legale financiar-contabile sau penalități
imediate sau ulterioare pentru furnizorii de servicii din asistența medicală
primară, referitoare la serviciile oferite sau care decurg din acestea, dar
care nu au putut fi semnate și validate cu cardul in SIUI la momentul
oferirii lor sau în următoarele 72 de ore de la acest moment; vă solicităm
să le enumerați și să menționați prevederile legale care le susțin,
termenele de aplicare și organele abilitate să le aplice.

Vă solicitam raspuns pentru fiecare din situațiile sus-mentionate cu
referire clară din partea dvs la actele normative în vigoare care susțin
raspunsurile iar acolo unde nu există temei legal sau nu este prevazută în
lege situația să precizați în mod expres acest lucru.
Vă mulțumim pentru solicitudine, cu deosebit respect,

Preşedinte AMFB
Dr. Rodica Narcisa
Tănăsescu

Preşedinte PMFB
Dr. Marina Elena
Pîrcălabu
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