
IN ATENTIA FURNIZORILOR NOI DE MEDICAMENTE
(farmacii sau oficine nou infiintate)

ln vederea incheierii unor contracte noi de furnizare de
medicamente sau acte aditionale Ia contractele existente pentru
farmacii / oficine farmaceutice noi 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
medicamente lacte aditionale sunt urmatoarele: (art. 151 alin (l) din HG
14012018, cu modificarile si completarile ulterioare)

Opis
1. cererile/sol

de asigurdr
citarile pentru incheierea actelor aditionale/contracte cu casa
de sdndtate conform modelelor anexate;

2. 499]qfq!fte 99q&_rm modelelg1 ane4qt!,
3. certificatul de inmatriculare la registrul

dupd, caz;
comerluluiiictul ?. inninfur.,

4. codul unic de inregistrare;
5. contul deschis la Trezoreria Statului
6. dovada de evaluare a farmaciei

obligalia furnizorului de a

contractului,

incheierii contractului, cu
toatd perioada derularii

valabila la data
o reinnoi pe

7. dovada asigurarii de rdspundere civila in domeniul medical pentru
furnizor, valabilS la data incheierii contractului, cu obligalia furnizorului
de a o reinnoi pe toati perioada derularii contractului;

8. dovada asigurdrii de rdspundere civild in domeniul medical pentru
personalul farmaceutic - farmacigtii gi asisten{ii de farmacie, care iqi
desfEqoard activitatea la furnizor intr-o formd prevdzutd de lege gi care
urmeazd, sa fie inregistrat in contract qi sa funclioneze sub inciden[a
acestuia, valabila la data incheierii contractului; furnizorul are obligalia
de a funcliona cu personalul asigurat pentru rdspundere civila in
domeniul medical pe toati perioada derularii contractului;

2._9gl!!ggqt_q9 membru al Colegiului FarmaciEtilor din RomAnia, pentru



farmaciqtii inregistrali in
valabil la data incheierii
derulari i contractului;

contractul cu
contractului

casa de asigurdri de sdnitate
gi reinnoit pe toatd perioada

l0.certificatul de Reguli de bund practicd farmaceuticd, eliberat de Colegiul
Farmaci$tilor diq Romdnia - filiala jude{eand;

lucru atdt 1 locale de
dtSUrUUEe=Anexa Program de lucru;

cAt

asistenti de

rsonalului de te care i i des tivitatea la furni
$i durata timpului de lucru a acestuia (.nurn6r de ore/zi $i num6r de
ore/saptamdna)- Anexa: Date angajati farmacisti si
farmacie;

13.copia actului de identitate pentru fiecare farmacist si asistent angaiat;
l4.autorizalia de funclionare eliberatd de Ministerul sanetatii
15. certificatul de men-rbru al OAMGMAMR pentru asistentul medical de

fbrrnacie care igi desfbsoard activitatea la l'urnizor intr-o formd prevdzutd
de lege, valabil la data incheierii contractului gi reinnoit pe toatd perioada
derularii contractului ;

1 6. extras Revisal -Registru salariati

Precizari ale HG nr. 14012018 'oDocumentele necesare incheierii
contractelor, se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin
semndtura electronicd extins6/calificata a reprezentantului legal al
furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului rdspunde de realitatea qi
exactitatea documentelor necesare incheierii contractelor.

Di recto r Rela-tii Cont ractuale,
Jr. Sim{na Anghel


