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CALENDARUL DE CONTRACTARE  
ETAPA DE CONTRACTARE DE SERVICII MEDICALE DIN 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALIT ĂȚILE 
CLINICE IANUARIE 2022 

 
În vederea desfășurării etapei de contractare de servicii medicale în ambulatoriul de 
specialitate pentru specialitatile clinice, în condiții de legalitate, calendarul etapei 
ianuarie 2022, este următorul: 
 

03.01.2022 Afișarea calendarului de contractare 

03.01.2022 
Afi șarea opisuri-lor cuprinzând documentele necesare încheierii 
contractelor 

09-14.01.2022 

Transmiterea electronică a cererilor și documentelor necesare 
încheierii contractelor, scanate în format PDF și respectiv EXCEL 
(după caz), asumate prin semnatura electronică extinsă a 
reprezentantului legal al furnizorului, pe adresa de e-mail a CAS 
Hunedoara, configurată pe fiecare domeniu de asistență medicală 
și încărcarea fișierelor de tip XML în PIAS  

14.01.2020 
ora 11:00 

Încheierea perioadei de transmitere electronică a documentelor 
necesare în procesul de contractare  

15 – 17.01.2022 Verificarea documentelor transmise electronic   

17.01.2022 
ora 11:00 

Afi șarea pe site-ul CAS Hunedoara a listei furnizorilor declarați 
admiși/respinși în etapa de contractare de servicii medicale clinice 
– ianuarie 2022 

18.01.2022 
ora 11:00 

Data limită de transmitere electronică a contestațiilor (contestația 
însoțită de eventuale documente justificative), scanate în format 
PDF, asumate prin semnatura electronică extinsă a 
reprezentantului legal al furnizorului, pe adresa de e-mail a CAS 
Hunedoara, configurată pe domeniul de asistență medicală 
respectivă 

18.01.2022 
ora 14:00 

Afi șarea pe site-ul CAS Hunedoara a rezultatelor la contestații 

18.01.2022 
ora 15:00 

Afi șarea pe site-ul CAS Hunedoara a listei finale a furnizorilor 
declarați admiși/respinși în etapa de contractare de servicii 
medicale clinice – ianuarie 2022 

18.01.2022 
ora 15:30 

Negocierea contractelor de servicii medicale clinice – ianuarie 
2022 

18.01.2022  
ora 16:00 

Semnarea contractelor de ambele părți 

18.01.2022  
ora 16:30 

Încheierea etapei de contractare de servicii medicale clinice – 
ianuarie 2022 
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ADRESA DE E-MAIL A CAS HUNEDOARA, LA CARE SE VOR 

TRANSMITE DOCUMENTELE: 

• pentru paraclinic: contractare-clinic@cjashd.ro  

 

PERSOANA RESPONSABILĂ DE GESTIONAREA CONTULUI DE E-MAIL: 
• pentru clinic: Căciu Teodora, telefon 0254 219280 + + tasta 5 - tasta 2 - tasta 5 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
ec. David Adrian Nicolae 


