
ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE     AMBULATORII DE MEDICIN  Ă   FIZICĂ ŞI
REABILITARE 2021

                                                             OPIS 
 Nr.
crt.

DOCUMENTUL

  1 Cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, 
conform anexei

  2

Dovada de evaluare a furnizorului precum şi a punctului/punctelor de lucru secundare, 
după caz, - pentru furnizorii care au această obligație conform prevederilor legale în 
vigoare, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe 
toată perioada derulării contractului

  3

Dovada de acreditare sau de înscriere în procesul de acreditare a furnizorului, precum și a 
punctului/punctelor de lucru secundare, după caz, pentru furnizorii care au această obligație
conform prevederilor legale în vigoare, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia 
furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului

  4
Contul deschis la Trezoreria Statului (pentru SRL-uri), bancă (pentru cabinete medicale 
individuale, asociate, grupate, societăţi civile medicale)

  5
Codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal al 
reprezentantului legal - copia buletinului/cărţii de identitate, după caz

  6

Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la 
data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada 
derulării contractului, cu excepţia cabinetelor medicale individuale şi a societăţilor cu 
răspundere limitată, cu un singur medic angajat

  7
Programul de lucru al cabinetului al punctului de lucru/punctelor de lucru secundare, 
conform machetei anexate - Anexa 45;

  8

Lista, asumată prin semnătura electronică, cu personalul medico-sanitar care intră sub 
incidența contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate și care îşi desfăşoară 
activitatea în mod legal la furnizor,  precum și programul de lucru al acestuia, conform 
machetelor anexate - Anexa 49 –A,B,C

 9
Declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele încheiate cu alte case de asigurări
de sănătate, conform machetei anexate Anexa 11A

10

Certificat de membru al CMR, pentru fiecare medic care îşi desfăşoară activitatea la 
furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care urmează să fie înregistrat în contract şi să 
funcţioneze sub incidenţa acestuia, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată
perioada derulării contractului;

11
Certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistenţii medicali care îşi desfăşoară 
activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege, valabil la data încheierii contractului 
şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului;

12 Autorizaţie de liberă practică pentru fizioterapeuţi eliberată conform prevederilor legale
13 Machete personal și aparatură, conform anexelor
                                                                                                                         
                                                                              
PRECIZĂRI:

 Furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS NEAMT vor prezenta doar documentele solicitate la punctele 1, 7,
8, 9 și 13 din OPIS, precum și documentele modificate sau cu perioadă de valabilitate ce urmează să expire în
luna iulie 2021.

 Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura
electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. 

 Machetele prevăzute la punctele 7, 8, 9 și 13 din opis se vor trimite și în format .excel.
 Furnizorii noi care solicită încheierea contractului de furnizare a serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate 

pentru specialitățile clinice bft începând cu luna august 2021 vor prezenta toate documentele din OPIS.
 Reprezentantul  legal  al  furnizorului  răspunde  de  realitatea  şi  exactitatea  documentelor  necesare  încheierii

contractelor.
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NOTA :

Toate documentele vor fi depuse prin aplicatia de aici (VALABIL PENTRU FURNIZORII 

NOI)

https://documente.casnt.ro:9191/CAS-WEB/index.jsp 

Conturile vor fi create prin transmiterea unui email catre casuta postala ti@casnt.ro. Emailul va 

contine urmatoarele date: 

- denumire furnizor 

- cod fiscal 

- email 

- tip contract furnizor
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