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In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive
medicale

In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si
dispozitive medicale pe anul 2018 furnizorii au obligatia de a transmite
electronic CJAS Buzau pe adresa de email
contractare2018@casbz.ro, pana la data de 05 aprilie 2018
inclusiv documentele necesare contractarii, documente ce nu
se afla la nivelul CJAS Buzau sau a caror valabilitate a
expirat, documente semnate cu semnatura electronica
extinsa/confirmata, astfel cum sunt prevazute in HG nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018 - 2019 si in baza Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018 - 2019. Documentele necesare incheierii contractelor, specifice
fiecarui domeniu de asistenta medicala, se regasesc pe site-ul CAS Buzau, la adresa
www.casbz.ro – CONTRACTARE 2018. Procesul de contractare se va desfasura pe
parcursul lunii aprilie 2018, conform calendarului de activitati afisat pe site-ul CAS
Buzau.

CONTRACTARE 2018 - calendar de activitati

02.04.2018 – 05.04.2018
Primirea in format electronic a cererilor si actelor

completatoare necesare dosarelor de contractare, acestea
purtand semnatura electronica extinsa/confirmata

10.04.2018 – 13.04.2018 Verificarea dosarelor de contractare

13.04.2018. ora 14.00

Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare
pentru furnizorii respinsi, CAS Buzau va afisa pe site si la
sediul institutiei, lista furnizorilor respinsi la contractare, cu

detalierea exacta a motivelor refuzului.
16.04.2018

Pana la ora 14,00

Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora la
sediul institutiei.
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17.04.2018

Ora 14,00

Afisarea pe site si la sediul institutiei a listei privind
solutionarea contestatiilor.

05.04.2018 – 30.04.2018 Negocierea si apoi semnarea contractelor.
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