
 

Nr.2078/05.01.2018 

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA 
MEDICALA PRIMARA 

 
Avand in vedere: 
-  Prevederile art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
-  H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care 
reglementează condiţiile asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii 
Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-  H.G. nr. 923/20.12.2017, privind prelungirea termenului de aplicare a H.G. nr. 161/2016, 
cu modificarile si completarile ulterioare, până la 31.03.2018; 
- Adresa CNAS nr.LM/11290/29.12.2017, înregistrată la CAS Hunedoara cu 
nr.1/03.01.2018, prin care este transmis bugetul FNUASS pentru trimestrul I 2018; 
-  Ordinul nr. 1498/1301/27.12.2017, pentru prelungirea aplcării prevederilor Ordinului 
ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 
196/139/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 31.03.2018; 
 
Va facem cunoscut urmatoarele: 
 

In perioada 05 - 11 ianuarie 2018, CAS Hunedoara declanseaza etapa speciala de 
contractare de servicii medicale in asistenta medicala primara. 

Depunerea documentelor necesare incheierii contractelor de furnizare de servicii 
medicale in asistenta medicala primara, pe perioada determinata, respectiv pana la data de 
31.03.2018, se va face din 05.01.2018 – 08.01.2018, la sediul CAS Hunedoara conform 
calendarului de contractare afisat. 

Opisul si modelul de cerere de intrare in relatie contractuala cu CAS Hunedoara, vor fi 
afisate pe web-site-ul institutiei in cursul zilei de 05.01.2018. 

Birourile la care se pot depune documentele mentionate mai sus sunt urmatoarele: 
201, 202, 204, 208. 
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