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CALENDARUL  NEGOCIERII ŞI ÎNCHEIERII 

 contractelor/actelor aditionale, 
pentru furnizarea  de servicii medicale și medicamente in cadrul PNS pentru anul 2022 

 

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care la data de 

31.03.2022 se află în relație contractuală cu CAS Botoșani, contractele se prelungesc prin acordul 

părților, prin act adițional, până la data de 31.12.2022. 

Condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, 

tehnologiilor și dispozitivelor asistive în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute de Ordinul 

comun MS CNAS nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2021 a Hotărârii de Guvern nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-

cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2021 -2022, modificat prin Ordinul 955/181/2022. 

Pentru furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și reabilitare, furnizorii de servicii în 

asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialiăți clinice, inclusiv medicina fizică si 

reabilitare și furnizorii care deruleaza Programe Naționale de Sănătate curative, care doresc să 

intre în relație contractuală cu C.A.S Botoșani, se încheie contracte pentru anul 2022 cu 

valabilitate de la data de 01.05.2022 - 31.12.2022. 

C.A.S. Botoşani anunţă termenul de încheiere a contractelor pentru furnizarea de servicii 

medicale de medicină fizică și reabilitare, de servicii în asistență medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialități clinice inclusiv medicina fizică si reabilitare și medicamente și 

materiale sanitare în cadrul Programelor Naționale de Sănătate curative, pentru anul 2022, după 

cum urmează: 

1. În perioada 13.04.2022-15.04.2022 furnizorii vor depune cererile pentru încheierea de 

contracte însoțite de documentele prevazute de actele normative în vigoare, necesare negocierii și 

încheierii contractelor. 

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic Casei de 

Asigurări de Sănătate, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a 

reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi 

exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor. Mesajele vor conține un opis privind 

documentele trimise prin atasament. Atasamentul la mesaj să fie arhivat criptat, dimensionat astfel 

încât să nu depășească 10MB. Parola pentru decriptare se va transmite personalului din 

compartimentul contractare telefonic sau prin e-mail separat. Pentru furnizorii de servicii medicale  

care au volum mai mare de date, transmiterea se va face prin FTP, anunțând compartimentul 

respectiv pe mail. 

   Modelul de cerere de intrare în relatie contractuala cu C.A.S. Botosani și lista documentelor 

prevăzute de actele normative în vigoare necesare negocierii și încheierii contractelor, pe domenii 
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de asistenta medicala, adresele de mail pentru compartimentele de contractare sunt afisate pe 

pagina WEB a C.A.S Botosani. 

2. La data de 21.04.2022 vor fi afișate pe pagina web a C.A.S Botoșani punctajele obținute în 

urma evaluărilor furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și reabilitare în bazele de 

tratament. 

Termenul de depunere a contestațiilor: 26.04.2022 

Termenul de soluționare a contestațiilor: 27.04.2022. 

3. Până la data de 21.04.2022 se va efectua verificarea documentelor depuse furnizori pentru 

încheierea contractelor. 

4. La data de 21.04.2022 se va afișa pe pagina web a C.A.S Botoșani lista furnizorilor 

admiși/respinși la contractare. 

Termenul de depunere a contestațiilor :26.04.2022 

Termenul de soluționare a contestațiilor: 27.04.2022 

5. Până la data de 29.04.2022, la sediul C.A.S. Botosani, se va desfășura negocierea 

clauzelor contractuale, încheierea si semnarea contractelor. 

6. La data de 29.04.2022 se va afișa lista cuprinzând furnizorii de servicii medicale cu care 

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani a încheiat contracte pentru anul 2022. 

 

 

 

                                                                                  

 


