
 13 decembrie 2021  
 

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE AFILIERE CABINETE DE MEDICINĂ DE FAMILIE 
aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea  
implementării activităților de screening al pacienților cu boli  

hepatice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C  
din județele Suceava, Tulcea și Galați 

 
Asociația Română Anti SIDA – ARAS modifică prin prezenta „Anunțul de Afiliere 
cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate în 
vederea implementării activităților de screening al pacienților cu boli hepatice 
secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din județele Suceava și 
Tulcea” postat în data de 7 octombrie 2021cu completările ulterioare privind 
includerea județului Galați în sensul prelungirii perioadei de afiliere pentru 
cabinetele de medicină de familie.  
 
Data limită pentru trimiterea documentelor de afiliere pe e-mail la 
afiliere.est2@arasnet.ro se modifică și devine 30 decembrie 2021 și, ca urmare, se 
modifică și calendarul aferent afilierii.  
 
Calendarul procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie în activități de 
screening pentru pacienți din județele Suceava, Tulcea și Galați se modifică după cum 
urmează:  
- 7 octombrie 2021 - Lansare procedură de afiliere prin postare pe paginile 
www.arasnet.ro. www.livero2-est.umfiasi.ro și informare prin e-mail a cabinetelor de 
medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate; 
- 7 octombrie – 30 decembrie 2021 - Depunerea aplicațiilor; 
- 7 octombrie – 10 ianuarie 2022 - Verificarea aplicațiilor primite și desemnarea 
cabinetelor admise; 
- 10 octombrie – 14 ianuarie 2022 - Soluționarea contestațiilor; 
- 11 octombrie – 17 ianuarie 2022 - Publicarea listei cabinetelor afiliate. 

Celelalte prevederi ale anunțului de afiliere rămân valabile. 

Anunțul de afiliere a fost lansat de Asociația Română Anti SIDA – ARAS în calitate de 
partener în cadrul proiectului „Program regional integrat de prevenire, depistare 
precoce (screening), diagnostic si directionare catre tratament al pacienţilor cu boli 
hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatice B/D si C din regiunile 
Nord-Est si Sud-Est - LIVE(RO) 2 – EST”. Proiectul este implementat de Universitatea 
de Medicină și Farmacie "GRIGORE T. POPA" din Iași (partener principal beneficiar), 
Asociația Română Anti-SIDA – ARAS (partener 1) și Spitalului Clinic Județean de 
Urgență "SF. SPIRIDON" Iași (partener 2) în perioada 11.08.2020 – 29.12.2023 și este 
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 


