
CAS BACAU                            

                                                                          
 

CALENDARUL DERULARII PROCESULUI DE CONTRACTARE PENTRU 

SESIUNEA DIN OCTOMBRIE 2017 PRIVIND CONTRACTAREA 

URMATOARELOR TIPURI DE SERVICII MEDICALE : 

 

- Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile 

clinice si acupunctura 

- Medicina dentara in asistenta medicala de specialitate din mabulatoriu 

pentru specialitate medicina dentara 

- Servicii medicale spitalicesti 

- Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile 

paraclinice 
 

 

GRAFIC  DE DEPUNERE, VERIFICARE  SI VALIDARE A DOSARELOR DE CONTRACTARE 

PENTRU ANUL 2017 

 

 
• Perioada de depunere si inregistrare a dosarelor de contractare este 16.10.2017-17.10.2017. 

 

• Perioada de verificare si validare a dosarelor de catre comisiile CAS Bacau este 18.10.2017 -- 

19.10.2017 

 

• Afisarea listei cu dosarele admise/respinse la validare pe site-ul CAS Bacau (www.casbc.ro) -

19.10.2017 

 

• Depunerea contestatiilor la sediul CAS Bacau , str. Marasesti nr.13 -  20.10.2017 

 

• Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor pe site-ul CAS Bacau (www.casbc.ro) --

23.10.2017 

 

• Afisarea listei finale cu dosarele admise pentru contractare pe site-ul CAS Bacau 

(www.casbc.ro) - 23.10.2017 

 

• In perioada 19.10.2017-20.10.2017 se vor organiza la sediul CAS Bacau sedinte cu membrii 

comisiilor mixte judetene (DSP, CM, CMD, CMF, AMF,etc.,)  

 

   

• OPIS-ul  cu documentele ce urmeaza a fi depuse de furnizori la CAS Bacau, precum si sedintele 

comisiilor mixte si intalnirile cu furnizorii vor fi afisate pe site-ul CAS Bacau. 

• Termenul de finalizare a procesului de contractare pentru anul 2017 este de 25.10.2017 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DAN STOICA 
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ANUNT 

 

Privind contractarea urmatoarelor tipuri de sevicii medicale : 

 

- Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile 

clinice si acupunctura 

- Medicina dentara in asistenta medicala de specialitate din mabulatoriu 

pentru specialitate medicina dentara 

- Servicii medicale spitalicesti 

- Asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile 

paraclinice 

 

 

IN ATENTIA FURNIZORILOR INTERESATI 

 

Avand in vedere prevederile: 

 
-   HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care 

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016 – 2017 , cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinului MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind  aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 

anul 2017 a Hotărârii de Guvern nr.161/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

va comunicam urmatoarele : 

I. Procesul de contractare se desfasoara in luna octombrie 2017  in baza prevederilor art. 186   

din Contarctul cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a 

medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2016-2017. 

II. Data limta de finalizare a procesului de contractare este de  25 octombrie 2017. 

 

 

NOTA : 

 Precizam ca pe site-ul CAS Bacau (www.casbc.ro)sunt afisate opis-urile si calendarul procesului 

de contractare 

http://www.casbc.ro)sunt/

