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Nr. 28/03.01.2021 
 

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN 
AMBULATORIU PENTRU SPECIALIT ĂȚILE CLINICE – ZONA OR ĂȘTIE 
care NU au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu CAS Hunedoara 

 
 
Având în vedere: 

� Dispozițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare;  

� HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care 
reglementează condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;  

� Ordinul MS și al Președintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordarii asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor 
asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022; 

Și luând în considerare: 
� Necesarul de norme și respectiv de medici din specialitatea clinică de diabet zaharat și boli 

metabolice 
 
În cursul lunii IANUARIE 2022 se derulează procesul de contractare, pentru serviciile medicale 
de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic – ZONA ORĂȘTIE pentru anul 2022, data 
limit ă de finalizare fiind 18.01.2022. 
 
În perioada IANUARIE 2022, furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul clinic care NU au 
încheiat contracte de furnizare de astfel de servicii medicale vor transmite electronic cererile și 
documentele necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, , scanate în format PDF 
sau EXCEL, după caz, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal și vor 
încărca fișierele de tip XML în PIAS.  
 
Transmiterea electronică a documentelor necesare încheierii contractelor se realizează pe e-mail, pe 
adresa CAS Hunedoara și prin intermediul aplicaţiilor desktop utilizând platforma PIAS (fişier în 
format XML), respectând perioada stabilită prin calendarul de contractare.  
 
Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare în relație contractuală cu CAS 
Hunedoara, precum și Procedura privind transmiterea electronică a documentelor sunt afișate pe site-ul 
instituției, în secțiunea Contractare 2022 (http://www.cnas.ro/cjashd/).  


