
ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE
SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE DIN

AMBULATORIU PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE
PENTRU ANUL 2021 

OPIS

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 contrac-
tului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului.

Dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii care au evaluarea făcută de altă casă de
asigurări de sănătate decât cea cu care furnizorul doreşte să intre în relaţie contractuală; 

2. 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 preved-
erilor legale în vigoare, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe
toată perioada derulării contractului;

Dovada de acreditare se depune la contractare de furnizorii care nu au această obligație și au optat să se
acrediteze; 

3. contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;

4. codul de înregistrare fiscală - cod unic de înregistrare sau cod numeric personal (copie BI/CI, după caz) al
reprezentantului legal;
5. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii con-
tractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului, cu excepţia cabi-
netelor medicale individuale şi societăţilor cu răspundere limitată, cu un singur medic angajat;
 
6.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 modelului prevăzut în norme. Lista cuprinde informații necesare
incheierii contractului, conform machetei anexate (Anexa 49 - A, B, C)

7. g) programul de activitate al cabinetului/ punctului de lucru/ punctelor de lucru secundare, după caz, con-
form modelului prevăzut în norme, conform machetei anexate (Anexa 45)
DACA ESTE CAZUL

1) actul doveditor privind relaţia contractuală dintre furnizorul de servicii medicale clinice şi furnizorul de
servicii de sănătate conexe actului medical, din care să reiasă şi calitatea de prestator de servicii în cabinetul
de practică organizat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin



Legea nr. 598/2001, şi, după caz, conform Legii nr. 213/2004, cu modificările ulterioare; pentru psihologi se
va solicita şi certificatul de înregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004, cu
modificările ulterioare;

2) actele doveditoare care să conţină: datele de identitate ale persoanelor care prestează servicii de sănătate
conexe actului medical :cod numeric personal (copie BI/CI, după caz) ,avizul de liberă practică , atestat de
liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România , tipul servicii de sanatate conexe conform
anexei  7 la prezentul  ordin şi  programul de activitate   pentru persoanele care prestează servicii  conexe
actului medical (daca este cazul);
      
8. certificatul de membru al CMR pentru fiecare medic care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o for-
mă 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, document care se
eliberează/avizează şi pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;

9. certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical/soră medicală care îşi desfăşoară ac-
tivitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată
perioada derulării  contractului,  document care se eliberează/avizează  şi  pe baza dovezii  de asigurare de
răspundere civilă în domeniul medical;

10.copie după structura avizată/aprobată conform reglementărilor în vigoare, pentru unitatea sanitară ambu-
latorie.

(a) Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte
prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al
furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

(b) Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la
nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia docu-
mentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnă-
tura electronică extinsă/calificată.

(c) Medicii, pentru a intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, trebuie să deţină sem-
nătură electronică extinsă/calificată.

 

  

NOTA 1

1. Toate documentele trebuie să fie în termen de valabilitate la data contractării;

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

NOTA 2 

Furnizorii care nu au mai avut relatii contractuale cu CAS Neamt vor 
depune la dosarul de contractare toate documentele mai sus mentionate. 

Furnizorii  care doresc să contracteze servicii  paraclinice-ecografii  ,vor  depune şi  documente în
conformitate cu opisul specific la PARACLINIC –IMAGISTICA MEDICALA. 

 Furnizorii  aflați în relație contractuală cu CAS NEAMT vor prezenta doar
documentele solicitate la punctele 1, 6 și 7 din OPIS, precum și documentele
modificate sau cu perioadă de valabilitate ce urmează să expire în luna iulie
2021.
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