
ACTE CARE VOR FI PREZENTATE DE CĂTRE

REPREZENTANTUL LEGAL AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL/ CABINETELOR 
MEDICAL GRUPATE /SOCIETAŢII MEDICALE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI 
CU C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

 

 

 Acte cabinet medical individual/ cabinete medicale grupate/ societăţi comerciale   
 

 

1. Cerere către  Preşedinte  -  Director  General  al  C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  pentru  încheierea  contractului  de  furnizare  de  servicii 

medicale in Asistenta  Medicală  Primară pentru anul 2010 (conform anexei 1);

2. Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale ( RUCM)

3. Autorizaţiile sanitare de funcţionare în termen de valabilitate, ale tuturor cabinetelor; 

4. Contul deschis la Trezoreria Statului sau la Bancă, după caz;

5. Codul de înregistrare fiscală;

6. Dovada de evaluare a furnizorului; 

7. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât   pentru  furnizor,cât şi pentru  personalul medico-sanitar 

angajat, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;

8. Dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate si a contribuţiei pt. concedii si indemnizaţii.(adeverinţă 
emisă de C.A.S.O.P.S.N.A.J. şi certificat de neurmărire fiscală emis de ANAF – pentru cabinetele cu angajaţi) ;
9. Dovada de spaţiu ( contract de vânzare-cumpărare/ închiriere/ comodat );

10. Codul numeric personal al reprezentantului legal;

11. Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal că respectă art. 292 din Codul Penal cu referire la falsul în declaraţii 

şi la faptul că medicii se obligă să actualizeze permanent documentele legale care stau la baza contractării cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi 

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal, că medicii nu au încheiat contract cu altă casă de asigurări.( conform 

anexei 2 );

 12. Tabel cu medicii de familie aflaţi în contract( conform anexei 3 ). Tabelul va fi semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal 

şi  va  reprezenta anexă la contractul de furnizare de servicii  medicale în asistenţa medicală primară pentru anul 2010,  conform 

modelului;

 

**parafa aferentă  specialităţii  cu  care medicul  intră în  contract  de  furnizare  de servicii  medicale  în asistenţa  medicală 

primară.  ATENTIE!  Reţetele ştampilate cu altă parafă decât cea declarată de medic, cuprinsă în tabel, nu vor fi decontate 

de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Nume medic Cod numeric personal Specialitatea Gradul 

profesional

Specimen 

parafa**

Cod parafă

      



§          Acte medici 

13. Autorizaţie sanitară de funcţionare pentru cabinetul în care îşi desfăşoară activitatea; 

14. Certificat de membru al Colegiul Medicilor din România ( vizat pe 2010 )

15. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru toată perioada derulării contractului ( tot anul 2010 );

16. Copie act de identitate ( BI/CI );

17. Programul de lucru al medicilor de familie, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al spitalului (  35 ore / săptămână);

18.  Listele  de  capitaţie în  program MEDFAM atât  pe  hârtie,  cât  şi  pe  CD.  Listele  vor  fi  semnate,  parafate  şi  ştampilate  de 

reprezentantul legal ( conform cu originalul );

19. Lista iniţială privind evidenţa bolnavilor cronici şi schema terapeutică recomandată acestora.( anexa 4 ); 

20. Declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea listei cu numărul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii 

medicale înscrise la momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punct de vedere al conformităţii şi 

valabilităţii acesteia, pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în anul precedent; 

21. Un compact disc ( CD ) care să conţină bazele de date, corespunzătoare listelor de capitaţie în programul MEDFAM.

§          Acte cadre medii

22. Adeverinţă loc de muncă ( CMI/SC/CMG );

23. Autorizaţie de liberă practică eliberat de OAMR ( vizată pe anul 2010 );

24. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru toată perioada derulării contractului. ( tot anul 2010 );

25. Copie act de identitate ( BI/CI ); 

26. Contract individual de muncă.

PRECIZĂRI:

1.Documentele vor fi înaintate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. semnate şi ştampilate de reprezentantul legal care răspunde de exactitatea şi 

realitatea lor şi vor purta menţiunea „conform cu originalul „

2.Toate datele  privind documentele  de contractare ale  personalului  medico-sanitar vor fi  trecute în anexa nr.5 şi  vor fi 

înaintate la C.A.S.AO.P.S.N.A.J. atât pe hârtie, cât şi pe dischetă sau CD.

3.Toate anexele ( 1-5 ) vor fi transmise la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe CD ( fără a modifica formatul tabelului excel )

 
4. Eventualele modificări de ordin legislativ vor fi comunicate în timp util, pe site-ul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., astfel încât toţi furnizorii 

de servicii medicale care doresc să încheie contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în anul 2010, să fie informaţi asupra condiţiilor de  

contractare.

5.  Toate  mapele  de  contractare  în  asistenţa  medicală  primară  se  găsesc  pe  site-ul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  la  adresa 

www.aopsnaj.ro şi sunt afişate la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., Str. Popa Savu, nr. 45, Sector 1, Bucureşti.

http://www.aopsnaj.ro/

