
05.07.2021 
Comunicat de presă 

De la 1 Iulie 2021 au intrat în vigoare prevederile noului Contract- cadru 
CAS Constanța începe procesul de contractare 

 
Prin prezenta, vă informăm că începând cu  01.07.2021 sunt aplicabile în sistemul public de 

asigurări sociale de sănătate următoarele acte legislative : 
 Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și 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; 
 Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor 

asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022. 
Având în vedere prevederile: 

-          art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-          - HG nr. 696/2021 și ale Ordinului MS/CNAS nr. 1068/627/2021, mai 
sus menționate, facem următoarele precizări: 

  

 I. Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară în luna Iulie 

2021. Data limită de finalizare a procesului de contractare este de 30.07.2021. 
            Procesul de contractare pe toate domeniile de asistență medicală se desfășoară după cum 

urmează: 
1.      Pentru furnizorii care la data de 30.06.2021 se aflau în relație contractuală cu 

casele de asigurări de sănătate, contractele existente s-au prelungit prin acordul 

părților până la data de 31.07.2021, prin acte adiționale (în vederea asigurării 

continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor 

condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și 

aceștia: documente, condiții de eligibilitate etc) urmând ca pe parcursul lunii Iulie 

2021 să fie încheiate contractele de furnizare de servicii. 

Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale sunt cele prevăzute în 

actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (HG 696/2021 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii și 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 și Normele 

metodologice de aplicare în anul 2021 a acesteia). 
2.      Pentru furnizorii noi care nu se află în relație contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate se fac aplicabile prevederile art. 196 din HG nr. 

696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2021-2022, în acest sens urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la 

data de 31.12.2021. 



La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, procesul de contractare se desfășoară 

conform prezentului calendar,  afișat și pe site-ul instituției http://cas.cnas.ro/casct: 

         Perioada de transmitere a cererilor însoțite de documente conform opisului: 
◊ 13.07.2021 – 15.07.2021 

         Perioada de evaluare și verificare a documentelor: 
◊ 16.07.2021 – 19.07.2021 

         Data afișării furnizorilor respinși: 
◊ 19.07.2021, ora 17.00 

         Data depunerii contestațiilor: 
◊ 20.07.2021, ora 17.00 

         Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii 

admiși la contractare: 
◊ 21.07.2021, ora 17.00 

 Perioada de întocmire și semnare a contractelor:  
◊ 29.07.2021 – 30.07.2021 

  Data limită de finalizare a procesului de contractare: 
◊ 30.07.2021 

  
Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor 

pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală se regăsesc pe site-ul 

instituției http://cas.cnas.ro/casct, la secțiunea “ Informații pentru furnizori”. 
  
Documentele necesare încheierii contractelor, se transmit numai în format electronic la 

adresele de  e-mail comunicate, documente asumate fiecare în parte prin semnătura electronică 

extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de 

realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor. 
Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a 

furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la 

incheierea contractelor, cu excepția documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate 

expirată, care se transmit în format electronic cu semnătură electronică extinsă. 
  

  
  

Relații Publice și Purtător de cuvânt 
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