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ANUNT 
CONTRACTARE SESIUNEA OCTOMBRIE 2017

 CAS VASLUI

In atentia   farmaciilor  cu circuit deschis

Subiect:   CONTRACTARE  OCTOMBRIE  2017

- Farmacii cu circuit deschis

Avand in vedere:
 prevederile art. 186 alin. (3) din HG 161/2016 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  2016-2017,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, respectiv:

“ (3)  Casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz,  pot stabili 
şi alte termene de contractare, în funcţie de necesarul de servicii medicale,  de medicamente şi unele 
materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale în ambulatoriu,  în limita 
fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă. ”

Incepand cu data  de 10.10.2017, CAS Vaslui  declara deschisa o noua perioada de contractare

pentru anul 2017 –  pe urmatoarele domenii de activitate  :

 Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 Medicamente şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al

bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative

Termenul  final  de  depunere  a  cererilor  insotite  de  documentele  prevazute  de  actele

normative in vigoare, necesare incheierii si negocierii contractelor de furnizare de medicamente,

este data de 17.10.2017. 

Astfel,  toti  furnizorii  interesati  trebuie  sa  depuna dosarul  de  contractare  complet,  conform
legislatiei in vigoare,  pana la data de 17.10.2017.

Opisurile cu documentele de contractare sunt afisate pe site-ul CAS Vaslui; pentru informaţii
suplimentare privind conţinutul dosarelor vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul
C.A.S. Vaslui, sa accesati  pagina web a CAS Vaslui  sau sa ne contactati la telefon: 0235 369104 –
persoane de contact Consilier Oancea Roxana – farmacii cu circuit deschis;
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Avand  in  vedere  cele  prezentate,  in  vederea  derularii  in  conditii  optime  a  procesului  de
contractare  OCTOMBRIE  2017,  va  rugam  a  respecta  termenele  stabilite  si  a  depune  toate
documentele solicitate in formatul precizat.

Calendarul de activitati specifice

10.10.2017-17.10.2017 Primirea si inregistrarea dosarelor de contractare.

18.10.2017-20.10.2017 Verificarea dosarelor de contractare.

20.10.2017 

Afisarea listei privind dosarele respinse la contractare. 
Pentru furnizorii respinsi, CAS Vaslui va transmite in scris,

cu detalierea exacta a motivelor refuzului precum si
posibilitatile si termenul de contestare a deciziei.

23.10.2017 Inregistrarea contestatiilor furnizorilor si analiza acestora.

25.10.2017 Afisarea listei privind solutionarea contestatiilor. 

31.10.2017 Incheierea si Semnarea contractelor
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