
PRECIZĂRI   
SESIUNE DE CONTRACTARE CLINICE – ZONA OR ĂȘTIE 

IANUARIE 2022 
 

Casa de Asigurari de Sănătate Hunedoara anunță furnizorii de servicii 
medicale din ambulatoriu de specialitate clinic care NU au încheiate 
contracte cu CAS Hunedoara că opisuri-le și documentele necesare 
intr ării în rela ție contractuală,  pot fi descărcate de pe site-ul instituției, 
din secțiunea Informații pentru furnizori – Contractare 2022 
(http://www.cnas.ro/cjashd). 
 
De asemenea, facem următoarele precizări: 
Furnizorii noi  care solicită încheierea contractului de furnizare de servicii  
medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice – zona 
Orăștie vor prezenta toate documentele din OPIS. 
 
Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format 
electronic asumate fiecare în parte, pe prima pagină, prin semnătura 
electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul 
legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor 
necesare încheierii contractelor  
 
Documentele neasumate prin semnătura electronică extinsă a 
reprezentantului legal nu se iau în considerare. 
 
Transmiterea electronică a documentelor necesare încheierii contractelor, scanate în 
format PDF se realizează pe adresa de e-mail a CAS Hunedoara, 
configurată pe acest domeniu de asistență medicală, conform Procedurii de 
transmitere electronică a documentelor necesare încheierii contractelor, 
postată pe site-ul CAS Hunedoara, respectând perioada de transmitere 
stabilită prin calendarul de contractare. 
 
Anexele/Machetele din OPIS care conțin tabele excel, vor fi completate 
în format EXCEL de către fiecare furnizor în parte și vor fi transmise 
cu cererea de intrare în contract, atât în format electronic - format 
EXCEL, cât și în format PDF, cu semnătura electronică extinsă  a 
reprezentantului legal. 
 
Pentru a evita într-o măsură rezonabilă riscul divulgării neautorizate de date 
cu caracter personal, recomandăm utilizarea arhivatorului  7-Zip pentru 
arhivarea și parolarea fişierelor atașate la e-mail, mai ales în cazul 



furnizorilor de servicii medicale care utilizează e-mailuri înregistrate pe 
platforme gratuite şi nesecurizate (ex: Gmail, Yahoo). 
 
Limita maxim ă pentru dimensiunea fişierelor ataşate este de 10 MB, în 
cazul în care documentele depăşesc această limită se vor transmite în mai 
multe e-mailuri.  
 
Dacă furnizorul utilizează metode securizate de transfer fișiere mari, se pot 
transmite pe e-mail link-uri de unde pot fi descărcate fișierele 
arhivate/parolate.   
 
Furnizorii care transmit cererile însoţite de documente la alt termen 
decât cel comunicat prin Calendarul de contractare, NU VOR 
DESFĂȘURA activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în 
contract cu CAS Hunedoara, până la termenul următor de contractare. 


