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NOTA:

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACTUL DE FURNIZARE
SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU PENTRU MEDICINA DENTARA   PENTRU ANUL 2021

CERERE /solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate; (model, )

Dovada de evaluare a furnizorului, , precum şi a punctului/punctelor de lucru, după caz, pentru furnizorii care au această obligaţie 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 cea cu care furnizorul doreşte să intre 
în relaţie contractuală;  
2. dovada de acreditare sau de înscriere în procesul de acreditare a furnizorului, precum şi a punctului/punctelor de lucru secundare, după caz, pentru furnizorii care au 
această obligaţie 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 obligaţie şi au optat să se acrediteze;  

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

Codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal al reprezentantului legal - 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 reînnoi pe toată 
perioada derulării contractului, cu exceptia cabinetelor medicale individuale si societătilor cu răspundere limitată, cu un singur medic angajat;

LISTA  asumată prin semnătura electronică, cu personalul medico-sanitar care intră sub incidenţa contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi care îşi 
desfăşoară activitatea în mod legal la furnizor, precum şi programul de lucru al acestuia, conform modelului prevăzut în norme. Lista cuprinde informaţii necesare 
încheierii contractului; ANEXA 49 (model A si B )  

Programul  de activitate al cabinetului/punctului/punctelor de lucru secundare, conform modelului prevăzut în norme;  - ANEXA 45 (model ) 

CERTIFICAT de membru al CMSR, pentru fiecare medic dentist 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 
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 asigurare de răspundere civilă în 
domeniul medical.  

   _  Toti medicii care îsi desfăsoară activitatea în unităti sanitare in baza unui contract cu o casă de asigurări de sănătate  au  OBLIGATIA să detinerii semnăturii electronice 
extinse/calificate !!
  _  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.
  _ Documentele solicitate în procesul de contractare existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu mai este obligatoriu a fi transmise la încheierea contractelor, daca nu sunt 
modificari, cu excepţia CERERII,  si a LISTEI cu personalul medico-sanitar anexa 49 si a documentelor cu perioadă de valabilitate expirată.
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