
1 
 

 

COMUNICAT 
 

PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE 
FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 

AMBULATORIE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE 
 LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE ȘI ANATOMIE-PATOLOGICĂ  

 
 
În vederea contractării cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale din asistenţa 
medicală ambulatorie pentru specialitățile paraclinice – laboratoare de analize 
medicale și anatomie patologică, vă comunicăm următoarele: 
 

 Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii 
medicale menționate în fișierul OpisLab.doc se transmit în format 
electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică 
extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului 

 Documentele solicitate în fișierul OpisLab.doc vor fi structurate pe foldere, 
după cum urmează :  

Nume folder Conținut documente Observații 
Date_Reprezentant 
legal  

Punctele 2 și 3 din OPIS Se va realiza un singur fișier PDF (denumit: 
Date_Reprezentant_legal)   

Date_Furnizor 
  

Punctele 4-15, 19-21 și 
32 din OPIS 

Se va realiza un singur fișier PDF (denumit: 
Date_Furnizor)  

Date_Resurse umane Punctele 16, 17, 22-26 
din OPIS 

Se va realiza un fișier pdf (denumit: Date_ 
Resurse umane) ce va conține declaraţia 
privind resursele umane și documentele 
solicitate pentru personalul medico-sanitar ce 
vor fi ordonate grupat pe medici, apoi asistenți 
și alte categorii de personal (cf. Notei din OPIS 
- pct. 2) 

Date_Resurse tehnice Punctele 18, 27-31 din 
OPIS 

1. Pentru documentul de la punctul 18 se va 
realiza un singur fișier PDF (denumit: Date_ 
Resurse tehnice)  
2. Pentru documentele de la punctele 27-31 se 
va realiza câte un fișier pdf pentru fiecare 
aparat (denumit: Aparat_Denumire aparat, 
ex: Aparat_ Combiscan 100), ce va conține 
grupate documentele solicitate  

Machete_completate 1.fișierul MachetaLab.xls 
           
 
2.fișierul 
MachetaAnatPat.xls 
 
3.rapoarte de evaluare  

1.Un singur fișier în care se vor completa 
sheeturile cu datele necesare pentru încheierea 
contractului 
2.Un singur fișier în care se vor completa 
sheeturile cu datele necesare pentru încheierea 
contractului 
3.Un singur folder (denumit: Rapoarte de 
evaluare)  în care se vor regăsi rapoartele de 
evaluare emise de organizatorul schemei de 
testare a competenței 

!!! Fiecare fișier ce va fi transmis pentru contractare se va semna electronic utilizându-
se semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal 
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 Dacă un furnizor are mai multe puncte de lucru, pentru fiecare dintre 
acestea completează câte o machetă (fişier XLS), cu nume de forma: 
MachetaLab_PL_AA.xls sau MachetaAnatPat_PL_AA.xls  (AA reprezintă 
numărul punctului de lucru corespunzător cererii de solicitare încheiere 
contract) și se vor transmite datele solicitate în fișierul OpisLab.doc pe suport 
electronic separat pentru fiecare punct de lucru, conform structurii 
detaliate la punctul anterior (CD, DVD separat pentru fiecare 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/solicitarea de intrare în relație contractuală pentru servicii 
medicale paraclinice – analize de laborator 

 suportul electronic (CD, DVD) aferent fiecărui punct de lucru pe care 
sunt salvate documentele de contractare, constituite conform 
precizărilor anterioare, însoțit de  

 Lista privind documentele salvate pe suport electronic (denumire 
foldere, fișiere) 

Aceste documente vor fi îndosariate obligatoriu în dosare cu șină, un 
singur dosar pentru un furnizor, indiferent de numărul punctelor de 
lucru pentru care solicită încheiere de contract. 

 Mapele de contractare incomplete sau care nu respectă formatul solicitat nu se 
vor lua în considerare. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de 
realitatea şi exactitatea documentelor transmise în vederea încheierii 
contractelor. 

 Termenul limită de depunere a cererilor/solicitărilor de contractare este 
25.11.2022, ora 16:00 (data și ora depunerii la Registratura 
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.). 

 
Pentru a intra în relații contractuale cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., furnizorii de 
servicii medicale din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitățile 
paraclinice trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și condițiile 
specifice prevăzute în Capitolul V din Anexa 2 la H.G. nr. 696/2021 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 
îşi stabilesc programul de activitate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, 
pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de analize medicale 
organizat ca punct de lucru din structura sa - Furnizorul va completa pentru 
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punctul de lucru MachetaLab.xls și va transmite toate datele solicitate în fișierul 
OpisLab.doc  

Furnizorii trebuie să facă dovada că toată durata programului de activitate solicitat a 
fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, care nu poate fi mai mică de 7 ore pe zi 
- de luni până vineri, pentru fiecare laborator de analize medicale/laborator de 
analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperită prin 
prezenţa unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau medic de specialitate 
microbiologie medicală, farmacist cu specialitatea laborator farmaceutic, biolog, 
chimist, biochimist medical - cu titlul profesional specialist sau biolog, chimist, 
biochimist medical cu grad principal, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi 
(7 ore) programul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici 
de laborator care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de 
lucru respectiv. Pentru furnizorii care doresc să desfăşoare activitate în relaţie cu 
casa de asigurări de sănătate şi în zilele de sâmbătă şi duminică, programul 
furnizorului pentru aceste zile poate fi mai mic de 7 ore/zi, cu obligaţia ca 
programul de lucru din aceste zile să fie acoperit de medic/medici de laborator care 
îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv. 

 Pentru laboratoarele de anatomie patologică/laboratoarelor de anatomie 
patologică organizate ca puncte de lucru programul de activitate nu poate fi 
mai mic de 6 ore pe zi - Furnizorul va completa pentru punctul de lucru 
MachetaAnatPat.xls și va transmite datele solicitate în fișierul OpisLab.doc, fără a 
exista obligativitatea transmiterii documentelor solicitate la punctele 11, 12 și 13  

Furnizorii trebuie să facă dovada că toată durata programului de activitate solicitat a 
fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, care nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi 
- de luni până vineri, pentru fiecare laborator de anatomie patologică/laborator de 
anatomie patologică organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperită prin 
prezenţa unui medic de specialitate anatomie patologică. Pentru furnizorii care 
doresc să desfăşoare activitate în relaţie cu casa de asigurări de sănătate şi în zilele 
de sâmbătă şi duminică, programul pentru aceste zile poate fi mai mic de 6 ore/zi, cu 
obligaţia ca programul de lucru din aceste zile să fie acoperit de medic/medici de 
specialitate anatomie patologică care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la 
laboratorul/punctul de lucru respectiv. 

 În situaţia în care în structura unui laborator de analize medicale este 
organizată şi avizată o structură care efectuează examinări histo-patologice 
și/sau citologice, furnizorul trebuie să facă dovada că în cadrul acesteia îşi 
desfăşoară activitatea medic/medici de anatomie patologică într-o formă legală 
de exercitare a profesiei - în această situație furnizorul va completa pentru același 
punct de lucru, atât MachetaLab.xls, cât și MachetaAnatPat.xls aferentă 
compartimentului de citologie, în vederea calculării corespunzătoare a punctajului și 
va transmite toate datele solicitate în fișierul OpisLab.doc 

 
COMISIA DE CONTRACTARE 


