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CALENDAR SESIUNE CONTRACTARE MARTIE 2021 LA NIVELUL CJAS BUZAU

In vederea incheierii relatiilor contractuale in modalitatile legale cu furnizori noi sau care
nu se afla in relatie contractuala cu CAS de servicii medicale in asistenta medicala primara,
furnizori noi sau care nu se afla in relatie contractuala cu CAS de servicii medicale ambulatorii
in asistenta medicala de specialitate si furnizori noi sau care nu se afla in relatie contractuala cu
CAS de medicamente, valabile pana la data de 31.03.2021, se va desfasura procesul de
contractare pe parcursul lunii martie 2021, conform prevederilor HG nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 –
2019, modificat si completat si a prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,
modificat si completat, conform urmatorului calendar de activitati:

CONTRACTARE MARTIE 2021

10 – 12 MARTIE 2021 Primirea pe suport electronic a cererilor si actelor necesare
dosarelor de contractare, acestea purtand semnatura

electronica extinsa/confirmata pe fiecare fila
12 - 15 MARTIE 2021 Verificarea dosarelor de contractare

15 MARTIE 2021, ORA 16.00 Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare
pentru furnizorii / medicii respinsi; CAS Buzau va afisa pe
site si la sediul institutiei, lista furnizorilor / medicilor respinsi
la contractare, cu detalierea exacta a motivelor refuzului.

16 MARTIE 2021, ORA 14,00 Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si transmiterea spre
solutionare a acestora conform prevederilor legale (art. 197

alin. 3 din HG nr. 140/2018)
22 MARTIE 2021, PANA LA

ORA 16,00
Negocierea si semnarea actelor legale de intrare in relatie

contractuala cu CAS Buzau.
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