ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE,
CARE NU SE AFLĂ ÎN CONTRACT CU CASAOPSNAJ
COMUNICAT
PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE
FURNIZARE DE MEDICAMENTE
În vederea contractării cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a furnizării de medicamente, cu
şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, pentru anul 2020, vă
comunicăm următoarele:
 Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de
medicamente menționate în MapaFarmacie 2020, se transmit în
format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică
extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.
 Documentele vor fi structurate pe foldere, după cum urmează :
 Date_Reprezentant legal (act de identitate, anexa 2, anexa 6 cerere pentru eliberarea medicamentelor care fac obiectul
contractului cost-volum, anexa 7 - cerere pentru eliberarea
medicamentelor care fac obiectul contractului cost-volum-rezultat,
unde este cazul),
 Date_Furnizor (certificat de înmatriculare la Oficiul pentru
Registrul Comerţului cu codul unic de înregistrare, cont IBAN
deschis la Trezoreria statului, adresă de poştă electronică (e-mail)
funcţională (tehnoredactată)),
 Date_Farmacie_cod punct de lucru (codul de punct de lucru folosit
în sistemul informatic pentru farmacie, autorizație de funcționare,
certificatul RBPF, decizie de evaluare, poliță de asigurare a
farmaciei, anexe 3 si 4,etc.),
 Date_Personal_cod punct de lucru (grupat pentru fiecare persoană:
act de identitate, certificat de membru CFR/certificat OAMR, polița
de asigurare, declarație anexa 5 pentru farmacist, etc.).
 Pentru fiecare farmacie care funcționează în structura societății
farmaceutice, se vor întocmi foldere distincte Date_Farmacie_cod punct
de lucru și Date_Personal_cod punct de lucru.
 Pentru constituirea documentelor ce urmează a fi prezentate la contractare,
în format electronic și semnate digital (folosindu-se token-ul
reprezentantului legal), recomandăm să se folosească aplicația de semnare

electronică pusă la dispoziție de către furnizorul de token, atunci când
acesta a fost achiziționat.
 Mapa de contractare ce se va depune la registratura C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
va fi constituită din cererea de intrare în relație contractuală (anexa 1),
suportul electronic (CD, DVD) pe care sunt salvate documentele de
contractare constituite conform precizărilor de mai sus, pe foldere,
însoțite de OPIS-ul privind folderele conținute, structurate in ordinea
precizată în prezentul comunicat. Cererea, opisul și suportul electronic
vor fi depuse obligatoriu în dosare cu șină.
 Mapele de contractare care nu respectă formatul solicitat și ordinea
solicitată nu se vor lua în considerare.
 Mapele incomplete sau cu documente care nu sunt în termen de
valabilitate vor fi respinse de la contractare.
 Cererile de intrare în contract, depuse separat pentru farmaciile puncte
de lucru ale unui furnizor de medicamente, cu numere diferite de
înregistrare, nu se vor lua în considerare.

Pentru a intra în relații contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., furnizorii de
medicamente trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în
Capitolul II din Anexa 2 la H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și
completările ulterioare.
Asumarea
transmiterii documentelor
aferente
încheierii/derulării
contractului se va face prin semnătura electronică extinsă/calificată a
reprezentantului legal al furnizorului, potrivit legislației naționale/europene în
vigoare privind serviciile de încredere.
Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea
documentelor necesare încheierii contractelor.
Asumarea eliberării medicamentelor se face prin semnătura electronică
extinsă/calificată a farmacistului.
Pentru înregistrarea certificatelor digitale calificate, pentru fiecare farmacist
angajat, se vor urmări precizările detaliate de pe site-ul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,
secțiunea Reglementări – Înrolare Token.

Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 2 farmacii aflate în
contract cu casa/casele de asigurări de sănătate.
Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 3 farmacii aflate în
contract cu casa/casele de asigurări de sănătate, in situația in care, la una dintre
farmacii asigura numai programul de continuitate in zilele de sâmbăta,
duminica și sărbători legale, precum și pe timpul nopții.
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. încheie acte adiționale cu farmaciile pentru eliberarea
medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat numai în
situația în care se află în relație contractuală cu medicii care pot prescrie,
conform prevederilor legale în vigoare, aceste medicamente. Prin urmare,
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. încheie acte adiționale la contract pentru furnizorii de
medicamente, care au în structura societății, farmacii puncte de lucru în Centrele:
București, Brașov, Oradea Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Sibiu,
Timișoara.
Începând cu data de 01 ianuarie 2021, contractele se încheie de către
reprezentantul legal al furnizorului de medicamente cu casa de asigurări de
sănătate în a cărui rază administrativă se află sediul social al societății
respective sau cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
În situația în care, în cadrul aceleiași societăți farmaceutice, funcționează
mai multe farmacii, situate în județe diferite, reprezentantul legal încheie
contracte cu casele județene, respectiv a municipiului București sau cu
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
Cu referire la această nouă reglementare, vă rugăm să ne prezentați
opțiunea dumneavoastră de contractare la data sus menționată, având în
vedere că nu veți mai putea derula în paralel contracte de furnizare de
medicamente cu casele județene/respectiv casa municipiului București și
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
Această opțiune este enunțată în cuprinsul anexei 2.
În cazul în care, până la data de 01 ianuarie 2021, vă veți schimba opțiunea, vă
rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica această modificare.
COMISIA DE CONTRACTARE

