
ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE
SERVICII MEDICALE DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

PENTRU ANUL 2021  9

OPIS

1. Cererea / solicitarea pentru intrarea în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de

Sănătate  NEAMT - conform anexei

2. Dovada de acreditare sau de înscriere în  procesul  de acreditare a furnizorului,

valabilă la data încheierii  contractului,  cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe

toată perioada derulării contractului

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

4. Copie de pe actul constitutiv al societăţii și certificat constatator

5. Codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric person-
al - copia buletinului/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal, 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 pe-
rioada derulării contractului;

7. Programul  de  activitate  al  furnizorului  și  al  personalului,  conform  machetelor
anexate - Anexa 44 și Anexa 45

8. Lista asumată prin semnătura electronică, cu personalul de specialitate autorizat
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 lu-
cru al acestuia, conform modelului din anexa - Anexa 49 A, B și C 

9. Imputernicire legalizată pentru persoana desemnată ca împuternicit legal în relaţia
cu casa de asigurări de sănătate, după caz; 

10.Certificatul de membru al CMR pentru fiecare medic care îşi desfăşoară activitatea
la furnizor într-o formă prevăzută de lege şi care funcţionează sub incidenţa con-
tractului, 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;

11. Certificatul  de  membru  al  OAMGMAMR pentru  asistenţii  medicali  care  îşi  des-
făşoară  activitatea  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;



12.Autorizaţia de liberă practică pentru fizioterapeuți, valabilă la data încheierii con-
tractului.

 

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

    Furnizorii care nu au mai avut relatii contractuale cu CAS Neamt

vor  depune  la  dosarul  de  contractare  toate  documentele  mai  sus

mentionate. 

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

 Machetele  prevăzute  la  punctele  7  și  8  din  opis  se  vor  transmite  și  în
format .excel.

        Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format elec-
tronic 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  con-
tractelor.
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