
        ACTE NECESARE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE
MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL

AMBULATORIU, ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

OPIS

1. certificatul de înmatriculare la registrul comerţului/actul de înfiinţare, după caz;
2. codul unic de înregistrare;
3. contul deschis la Trezoreria Statului;
4. dovada de evaluare a farmaciei valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia

furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; dovada de evaluare
nu se depune la contractare de furnizorii care au evaluare în termen de valabilitate la
data contractării; 

                 Dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii noi, de furnizorii
care au evaluarea făcută de altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care furnizorul
dorește să intre în relație contractuală, sau valabilitatea acesteia este expirată;
5. 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;

6. dovada  asigurării  de  răspundere  civilă  în  domeniul  medical  pentru  personalul
farmaceutic – farmaciştii  şi  asistenţii  de farmacie,  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,  valabilă  la  data  încheierii  contractului;
furnizorul are obligaţia de a funcţiona cu personalul asigurat pentru răspundere civilă
în domeniul medical pe toată perioada derulării contractului; 

7. cerere/solicitare pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate
(Anexa 1);

8. certificatul  de membru al  Colegiului Farmaciştilor  din România,  pentru farmaciştii
înregistraţi  în  contractul  cu  casa  de  asigurări  de  sănătate  valabil  la  data  încheierii
contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului; 

9. certificatul de Reguli de bună practică farmaceutică, eliberat de Colegiul Farmaciştilor
din România – filiala judeţeană;

10.  program de lucru atât  pentru farmacii,  cât  şi  pentru oficinele locale de distribuţie
(Anexa 2), program lucru farmaciști ( Anexa 3);

11.  lista personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea la furnizor şi durata
timpului de lucru a acestuia (număr de ore/zi şi număr de ore/săptămână) (Anexa 4);

12.  autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Sănătăţii;
13.  certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical de farmacie care

își  desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege,  valabil  la data
încheierii contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului.

   

     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.


