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CAS 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

BISTRIŢA – NĂSĂUD 
420095  Bistriţa, str. Grănicerilor, nr.5 

tel : 0263/213323;213393;213376;213138;213745 

fax: 0263/213201, e-mail:info@casbn.ro 

 web: www.casbn.ro 

În atenția:   

Furnizorilor de servicii medicale spitalicești, de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de 

tratament și de servicii medicale acordate în preventorii             

 

INFORMARE 

 
Având în vedere:  

 

a)  prevederile articolului 20, din Anexa 23, la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu actualizările și completările ulterioare, pentru 

serviciile medicale spitalicești: 

 

 “…     Art. 20 - Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este 

nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor de servicii medicale întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile 

sanitare cu paturi pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data 

şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare 

anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute 

în actele normative şi vor stabili, împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare cu paturi, măsurile ce se impun pentru 

îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor 

luate cu acest prilej. ...” 

 

b) prevederile articolului 8, din Anexa 34, la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu actualizările și completările ulterioare, pentru 

serviciile medicale acordate în preventorii: 
“…  Art. 8 - Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, 

sau la solicitarea organizaţiilor judeţene ale furnizorilor întâlniri cu medicii de specialitate din unităţile sanitare de recuperare, 

pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunţurile privind data şi locul 

desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior 

datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor informa asupra modificărilor apărute în actele 

normative şi vor stabili, împreună cu medicii de specialitate din unităţile sanitare de recuperare, măsurile ce se impun pentru 

îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea nerespectării hotărârilor 

luate cu acest prilej. ...”  
 

c) prevederile articolului 7, din Anexa 11, la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021, cu actualizările și completările ulterioare, pentru 

serviciile de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament: 
 “…     Art. 7 - Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor organiza trimestrial şi ori de câte ori este 

nevoie sau la cererea organizaţiilor judeţene ale medicilor de specialitate întâlniri cu furnizorii de servicii medicale de medicină 

fizică şi de reabilitare din bazele de tratament pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în 

vigoare. Anunţurile privind data şi locul desfăşurării întâlnirilor vor fi afişate pe pagina web şi la sediul casei de asigurări de 

sănătate cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurări de sănătate şi direcţiile de sănătate publică vor 

informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu furnizorii de servicii medicale de medicină 

fizică şi de reabilitare din bazele de tratament măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea furnizorilor 

de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare din bazele de tratament la aceste întâlniri nu îi exonerează de răspunderea 

nerespectării hotărârilor luate cu acest prilej....”,  
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vă informăm că joi, 23.06.2022, Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud organizează o 

întâlnire cu Furnizorii de servicii medicale spitalicești aflați în relatie contractuala cu CAS-BN, după 

cum urmează:  

 

• Locația: Casa de Asigurări de Sănătate, sala nr. 33, etaj 2;  

 

- Orele 12.00 – Intâlnire cu Furnizorii de servicii spitalicești publici  

- Orele 14.00 – Intâlnire cu:  

                                      * Furnizorii de servicii spitalicești privați,  

                                      * Furnizorii de servicii medicale acordate în preventorii             

- Orele 15.00 – Intâlnire cu Furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare   

                      în bazele de tratament 

 

 
                      


