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Operator de date cu caracter personal, nr. notificare 263

IN ATENTIA FURNIZORILOR NOI DE
MEDICALA DE SPECIALITATE DIN
SPECIALITATI CLINICE

SERVICII IN ASISTENTA
AMBULATORIU PENTRU

ln vederea inchierii unor contracte noi de furnizare de servicii
medicale furnizorii noi de servicii medicale in asistenfa medicala de
specialitate din ambulatoriu pentru specialitati clinice vor depune
cererile + declaratiile + documentele valabile semnate cu semnatura
electronica extinsa, la adresa de email office@casbz.ro.

Termen de depunere a documentelor in format electronic pe email-
ul office@casbz.ro - 12.10.2020- 16.10.2020 inclusiv

Documentele pe baza carora se incheie contractul de furnizare de servicii
medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitati
clinice sunt urmatoarele (art. 23 alin 1 HG nr. 14012018, cu modificarile si

completarile ulterioare):

1) dovada de evaluare a furnizorului, precum 9i a punctului de lucru secundar, dupd
caz, valabila la data incheierii contractului, cu obligatia furnizorului de a o reinnoi pe
toat6 perioada derulSrii contractului;

2) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancd, potrivit legii;
3) codul de Tnregistrare fiscald - codul unic de inregistrare sau codul numeric personal

- copia buletinului/cd(ii de identitate, dupi caz;
4) dovada asigur6rii de rdspundere civili in domeniul medical pentru furnizor, valabili

la data incheierii contractului, cu obligatia furnizorului de a o reinnoi pe toati
perioada derulSrii contractului, cu exceptia cabinetelor medicale individuale qi

societS[ilor cu rdspundere limitatd, cu un singur medic angajat;
5) cererea/solicitarea pentru intrare in relalie contractuali cu casa de asiguriri de

sdndtate;
6) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romdnia pentru fiecare medic care

isi desfisoard activitatea la furnizor intr-o formi prevdzutd de lege si care urrneazd
sa fie inregistrat in contract si sd functioneze sub inciden{a acestuia, valabil la data
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incheierii contractului gi reinnoit pe toat6 perioada
care se elibereazd I avizeazd si pe baza dovezii de
domeniul medical;

deruldrii contractului, document
asigurare de rdspundere civild in

7) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical/sor6 medicald careigi desfiigoari activitatea la furnizor intr-o formd prevdzutd de lege, valabil la dataincheierii contractului 9i reinnoit pe toatd perioada deruldrii contractului, document
care se elibereazd I avizeazd si pe baza dovezii de asigurare de rdspundere civila in
domeniul medical;

8) copie a documentului care atestd gradul profesional pentru medici;9) copie a actului doveditor prin care personalul medico-sanitar, inclusiv personalul
autorizat de Ministerul Sdndtdlii care presteazd servicii de sdndtate conexe actului

. - medical, ?9i exercitd profesia la furnizor (daca este cazul);
10)programul de activitate al cabinetului 9i punctului de iucru/punctului secundar delucru, dupd caz; programul de activitite al medicilor gi ai personalului medico-

sanitar;
11)actul doveditor privind relalia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale

clinice gi furnizorul de servicii de sdndtate conexe actului medical, din care sd reiasdgi calitatea de prestator de servicii in cabinetul de practici organizat conform
ordonantei de urgenla a Guvernului nr. 83/2000, aprobatd cu modrTiceri prin Lelea
nr. 598/2001, 9i, dupa caz, conform Legii nr.21zi2o}q, cu modificdrile ulteriofre;pentru psihologi se va solicita gi certificatul de inregistrare a furnizorului de servicii
psihologice, conform Legii nr. 21312004, cu modificaiile ulterioare (daca este cazul);12)actele doveditoare care sd conlind: datele de identitate ale persoanelor carepresteazd servicii de sdndtate conexe actului medical, avizul de li'berd practicd sau
atestatul de liberd practicd eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, dupd caz,programul de lucru gi tipul serviciilor conform prevederilor din norme (daca este
cazul)',

13)certificat de competenta; - pentru medicii care incheie acte adilionale pentru servicii
medicale paraclinice, dupd caz;

14) documentul prin care se atesti competenla de ingrijiri paliative, daca este cazul;
15) declaratia pe propria raspunde din care sa reiasa datele de contact ale furnizorului(adresa, adresa de e-mail, fax, numarul de telefon al cabinetului sau al medicului);
16)declaratia fiecarui medic ca isi desfasoara activitatea in baza unui singur contiact

incheiat cu casa.de asigurari de sanatate;
17)declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii

medicale ca toate documentele cerute la contractare sunt in termen de valabilitate
la data contractarii;

18)declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii
medicale cu privire la reactualizarea documentele legale care stau la baza
contractdrii al cdror termen de valabilitate expird pe duiata derularii contractului
conform prevederilor legale in vigoare;

19)procura privind imputernicitul regal (unde este cazul);

Precizari ale HG nr. 140t2018'. "Documentele necesare incheierii
contractelor, se transmit in forrnat electronic asumate fiecare in parte prin
semnetura electronicd extinsd/calificati a reprezentantului legal al furnizorului.
Reprezentantul legal al furnizorului rispunde de realitatJa gi exactitatea
documentelor necesare Tncheierii contractelor.

Medicii pentru a intra in relatie contractualS cu casa de asiguriri de
sdndtate trebuie sa delini semneturd electronici extinsd/caIificate. "

Director
Jr.

Contractuale,
Simona

Relatii


