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ANUNł CONTRACTARE 

SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI  
SERVICII MEDICALE PARACLINICE (HEMOGLOBINA GLICATĂ) ŞI MEDICAMENTE 

FĂRĂ CONTRIBUłIE PERSONALĂ ÎN AMBULATORIU 
DIN CADRUL PROGRAMELOR NAłIONALE DE SĂNĂTATE 

 
Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenŃă medicală şi medicamente din 

cadrul PNS pentru anii 2017-2018 se desfăşoară după următorul calendar: 

- Începând cu data de 03.04.2017, până în data de 07.04.2017 (inclusiv) se vor depune 
dosarele care vor conŃine cererile şi documentele de contractare pentru anii 2017-
2018, conform informaŃiilor pe care le puteŃi obŃine la adresa www.cnas.ro/cascluj – 
informații pentru furnizori – contractare PNS 2017 pentru fiecare tip de asistenŃă 
medicală. Documentele se verifică obligatoriu la Serviciile de specialitate ale C.A.S. 
Cluj, apoi se depun la registratura C.A.S. Cluj: 

marŃi - joi intre orele 08.00 – 15.00, 
vineri intre orele 08.00 – 13,00 

- În data de 10.04.2017 orele 12,00 se va realiza validarea de etapă a dosarelor de 
contractare depuse, şi se va posta la afişierul instituŃiei şi pe site-ul  C.A.S. Cluj lista 
dosarelor de contractare validate de etapă, respectiv lista dosarelor de contractare 
nevalidate şi motivele care au dus la invalidare, pe fiecare tip de asistenŃă medicală.  

 

- Furnizorii de servicii medicale si medicamente ale căror dosare au fost invalidate pot 
depune contestaŃie în data de 11.04.2017 orele 12,00. 

 

- ContestaŃiile se vor analiza şi soluŃiona până în data de 12.04.2017, orele 12,00 

- În data de 13.04.2017, orele 16,00 se va realiza validarea finală a dosarelor de 
contractare şi se va posta la afişierul instituŃiei şi pe site-ul  C.A.S. Cluj lista 
furnizorilor validaŃi pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale şi 
medicamente din cadrul PNS pentru anii 2017-2018, respectiv a celor respinşi la 
contractare. 

 

 

 Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certificate 
pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi semnătura reprezentantului legal al 
furnizorului, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate prin 
semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. 
Dosarul (cu şină, de încopciat) va cuprinde cererea şi documentele în ordinea menŃionată în opis 
şi va fi înregistrat la Registratura C.A.S. Cluj respectând termenul de depunere menŃionat mai 
sus. 
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