
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea nr. 2 /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 CLINICMED TIF SRL înregistrată la 
CAS Hunedoara sub nr. 18266/20.04.2018 prin care se contestă 
„rezoluţia de respingere a documentaţiei pentru intrarea iniţială în 
contractarea Serviciilor medicale paraclinice – analize de laborator”, 
pentru anul 2018; 
 
În temeiul: 

� Art. 71 alin.1,lit.a, art.73 alin. 1 lit.o 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 CLINICMED TIF  SRL 
înregistrat ă la CAS Hunedoara sub nr. 18266/20.04.2018 ca urmar e a 
nedepunerii certificatului de acreditare în conform itate cu 
standardul SR EN ISO/CEI 15189, sens în care nu sun t îndeplinite 
condi ţiile de eligibilitate prev ăzute de art. 71 alin.1 lit.a şi 
prevederile art. 73, alin.1, lit.o din HG nr.140/20 18. 
 Art.2 Prezenta hot ărâre împreun ă cu toat ă documenta ţia 
aferent ă se remite subcomisiei de contractare se servicii m edicale 
paraclinice. 
 

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

 

 


