
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea nr. 1 /23.04.2018 
 
 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită prin Decizia 
Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara nr. 113/30.03.2018; 
 Având în vedere contestaţia SC EUROMEDICAL DISTRIBUTION 
GRUP SRL înregistrată la CAS Hunedoara sub nr. 18265/20.04.2018 
prin care se contestă decizia CAS Hunedoara de respingere a societăţii 
de la contractare ca furnizor de dispozitive medicale pentru anul 2018; 
 
În temeiul: 

� Art. 162 alin.1,lit.c, art.196 alin. 2 din  HG nr.140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - Cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019; 

� Ordinului MS/CNAS/397/836/2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 
140/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Contractului-Cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019; 

� Adresei CNAS nr. RV 2344/27.03.2018, cu privire la 
activitatea de contractare pentru anul 2018, înregistrată la 
CAS Hunedoara sub nr.3124/28.03.2018; 

� Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.4/30.03.2018, de 
aprobare a Strategiei şi politicii de contractare a serviciilor 
medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pentru 
anul 2018, precum şi desfăşurarea etapei de contractare- 
APRILIE 2018; 

� Art. 3 din Decizia Preşedintelui - Director General al Casei de 
Asigurări de Sănătate Hunedoara nr. 113/30.03.2018; 

� Procesului verbal încheiat în data de 23.04.2018 cu ocazia 
întrunirii comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Respinge contesta ţia SC EUROMEDICAL DISTRIBUTION 
GRUP SRL înregistrat ă la CAS Hunedoara sub nr. 18265/20.04.2018 
prin care se contest ă decizia CAS Hunedoara de respingere a 
societ ăţii de la contractare ca furnizor de dispozitive med icale 
pentru anul 2018 ca urmare a transmiterii cererii î nso ţite de 
documente la data de 20.04.2018,ora 15 43 deci, ulterior termenului 
de contractare comunicat  pe site-ul Casei de Asigu rări de S ănătate 
Hunedoara, respectiv 16.04.2018 ora 17 00. 
 Art.2 Prezenta hot ărâre împreun ă cu toat ă documenta ţia 
aferent ă se remite subcomisiei de contractare DISPOZITIVE 
MEDICALE. 
 

Deva la, 23.04.2018 
 
 Preşedinte: BÎNDEA OVIDIU-CĂLIN 
 Membri:  ZEILER EMMA 
    GROZAV AURORA-VALENTINA 
 
 
    Secretar: MADRU MARGARETA 
 

 

 


