
CALENDARUL NEGOCIERII ŞI ÎNCHEIERII  CONTRACTELOR CU
FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE, FARMACEUTICE , DISPOZITIVE

MEDICALE PENTRU ANUL 2019

În data de 28.06.2019, ora 12 - şedinţa Consiliului de Administraţie al CAS Neamţ,
pentru aprobarea Metodologiei de contractare  pe anul  2019 propusă de Directorul Relații
Contractuale,  precum  şi  desemnarea  membrilor  CA  ce  vor  face  parte  din  comisia  de
soluţionare a contestaţiilor şi desemnarea conducerii CAS Neamţ în Comisia de contractare.

În  perioada  01,07-05,07,2019â  vor  fi  transmise  electronic  documentela  scanate  si
semnate de catre furnizori cu semnatura electronica extinsa, conform aplicatiei TI;

Documentele vor fi comunicate pe e-mail, verificate pe masura transmiterii  lor si, in
cazul  in care vor fi incomplete sau incorecte , furnizorii vor fi informati pe e-mail-ul declarat
la CAS Neamt.

In data de 08,07,2019â, ora 12,  se va afisa pe site  lista furnizorilor declarati eligibili
pentru a incheia contracte pentru anul 2019.

In data de 08,07,2019, in intervalul orar 16-17, se vor depune  la sediul CAS Neamt
contestatiile  la  lista  afisata  cu  furnizorii  declarati  eligibili   pentru  a  incheia  contracte  de
furnizare servicii medicale aferente anului 2019;

In data de 09,07,2019, ora 12., se vor afisa raspunsurile la contestatiile depuse;
In  data  de  10,07,-11,07,2019  intalnire  cu  reprezentantii  spitalelor  in  vederea

negocierii  tarifelor  pentru  anul  2019  pentru  servicii  medicale  de  zi  și  pentru  cronici;
programul orar pentru fiecare spital va fi stabilit si comunicat ulterior;

In perioada 09,07,-18,07,2019 se va desfasura activitatea de evaluare a criteriilor de
selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice si a serviciilor de reabilitare medicala
in  ambulatoriu  conform Anexelor  19,20  si   11B din  Ordinul  397/  836/  2018 in  vederea
stabilirii  punctajelor  conform carora  se  vor  stabili  valorile  de  contract   (acolo  unde  sunt
modificari conform declaratiei pe propria raspundere depuse o data cu cererea de continuare a
relatiilor contractuale pana la 31,12,2019).

In data de 22,07,2019, ora 12, se vor afisa listele cu punctajele calculate conform
criteriilor de selectie ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice si de reabilitare medicala
in ambulatoriu.

In data de 22,07,2019 în intervalul orar 12-14 se vor depune eventuale contestatii la
punctajele afisate iar la ora  17 se vor afisa rezultatele.

In data de 26,07,2019, ora 10 se vor afisa valorile de contract pe fiecare furnizor de
servicii  medicale   paraclinice,  recuperare,  spitale   si  stomatologie.  pe   site   si  la  sediul
institutiei, contestatiile se vor depune pana la ora 12 la sediul CAS Neamt.

In data de 26,07,2019, ora  15, se vor afisa rezultatele contestatiilor pe site si la sediul
institutiei.

In data de 29,07,2019, ora 12, se vor afisa valorile de contract finale pe domeniile de
activitate medicala   care prevad acest  lucru si  listele finale cu furnizorii  care vor incheia
contracte/acte  aditionale  pentru  servicii  medicale,  medicamente  cu  si  fara  contributie
personala si dispozitive medicale pentru perioada 01.08.-31.12.2019

COMISII
 
03,07,2019., ora ..15.,  comisia paritara pentru medicina primara
              03,07,2019, ora 12., comisia paritara pentru spitale;
04,07,2019, ora 13, comisia paritara pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea

recuperare, medicină fizică şi balneologie
04,07,2019., ora 10,  Comisia constituita conform reglementarilor Ordinului comun

MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018 pentru stabilirea numărului de paturi contractabile la nivelul
județului Neamț.

 Data limită de finalizare a procesului de contractare  este 31,07,2019


