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ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE
SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU PENTRU SPECIALITĂŢILE
PARACLINICE
PENTRU ANUL 2021
documente
1 Cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; (model_
Lista investigatiilor ofertate - acestea se transmit şi în format electronic, in SIUI, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului
2 legal al furnizorului;
Dovada de evaluare a furnizorului, precum şi a punctului/punctelor de lucru, 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. Dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii care au evaluarea făcută de altă casă de asigurări de sănătate decât
3 cea cu care furnizorul dorește să intre în relație contractuală
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. Dovada de acreditare se depune la contractare de furnizorii care nu au această obligație și au
optat să se acrediteze
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 - copia buletinului/cărţii de identitate, după caz;
Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o
6 reînnoi pe toată perioada derulării contractului
Certificat de acreditare în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 15189, însoţit de anexa care cuprinde lista analizelor medicale de laborator
7 pentru care laboratorul este acreditat, pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator;
8 Dovada participării la schemele de testare a competenţei pentru laboratoarele de analize medicale;
Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o
9 reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
Certificat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008 / SR EN ISO 9001/2015 sau alt standard adoptat în România, pentru furnizorii de
10 servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală;

Autorizaţie sanitară de funcţionare (la analize de laborator separată pentru fiecare punct de lucru/punct extern de recoltare din structura
11 laboratorului)
12 Autorizaţia pentru activitatea de transport al probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare;
13 Documentele privind deţinerea mijloacelor de transport auto individualizate şi care sunt utilizate numai pentru activitatea prevăzută la punctul 12.
14 Declaratie programul de activitate al laboratorului/punctului de lucru/punctului secundar de lucru, după caz; (ANEXA 45)
Programul personalului medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea in baza contracului la furnizor (ANEXA 18A- analize de laborator si
15 ANEXA 18B - radiologie imagistica) completat cu campul auto-evaluare ;
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 machetei anexate - Anexa
16 49-A,B
Certificatul 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
17 contractului, document care se eliberează/avizează şi pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;
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, document care se eliberează/avizează şi pe baza dovezii de
18 asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;
Certificat de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor, Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, pentru fiecare biolog, chimist,
biochimist medical 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, document care se
19 eliberează/avizează şi pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă
Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru farmacişti, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe toată
20 perioada derulării contractului, document care se eliberează/avizează şi pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical

21 Documentele - necesare evaluarii capacitatii tehnice pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin norme;
Buletinul de verificare periodică pentru aparatura de radiologie - imagistică medicală și medicină nucleară, emis de Agenţia Naţională a
22 Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, pentru aparatura din dotare;

23 Avizul de utilizare, emis de ANMDMR, pentru aparatura second-hand din dotare
Lista aparatelor utilizate de furnizor pentru efectuarea serviciilor medicale paraclinice ce vor face obiectul contractului de furnizare de servicii
medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
- Dovada de detinere aparatura , cu serie, nr., an fabricatie;
- Fisa tehnica pentru fiecare aparat; meniul de teste efectuat de fiecare aparat
- Buletinul de verificare periodică pentru aparatura de radiologie şi imagistică medicală, emis de ANMDM, pentru aparatura din dotare, după caz;
- Autorizatia CNCAN pentru aparatura de radiologie imagistica medicala - conform prevederilor legale in vigoare ;
- Contract de service cu furnizor avizat M.S. /ANMDM pentru aparatele iesite din garantie;
- Certificat de conformitate CE
- CENTRALIZATOR evaluare resurse LABORATOR/RADIOLOGIE – tabele PDF si XLS.
Documentele - necesare evaluarii capacitatii logistice pentru încadrarea acestora în criteriile de selecţie conform condiţiilor stabilite prin norme;
24 certificat software dedicat activitatii de laborator
25 Criteriul de calitate
* Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competentei notificate de Ministerul Sanatatii, de cel putin 4 ori in anul 2020;
2021 Punctajul se acorda doar pentru numarul de participari specificate in notificarea furnizorului de scheme de intercomparare emisa de
Ministerul Sanatatii: Pe format de hartie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competentei pentru toti analitii la care
laboratorul a participat in anul anterior, facturi emise de organizatorii schemelor de testare a competentei si dovezi ale platilor efectuate iar In
format electronic - rapoartele de evaluare emise de organizatorul schemei de testare a competentei, care sa contina indici statistici specifici
laboratorului pentru analizele cantitative (CV, Bias, scor Z, incertitudinea valorii atribuite) sau evaluarea si indici statistici pentru programele de
control extern semicantitative (ex: proteine speciale latex), calitative ordinale (ex: sumar urina) si calitative nominale (ex: grupe sange, identificare
bacterii).
NOTA :
- Documentele necesare încheierii contractelor, se transmit în format electronic asumate fiecare in parte prin semnătura electronică
extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor
necesare încheierii contractelor.
Conturile pentru furnizorii noi 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

