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COMUNICAT 
 

PRIVIND PROCEDURA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE 
FURNIZARE DE SERVICII DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE 

IN BAZELE DE TRATAMENT 
 
În vederea contractării cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale de medicină 
fizică şi de reabilitare in bazele de tratament pentru anul 2022, vă comunicăm 
următoarele: 
 

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

 Documentele solicitate în fișierul OPIS RECA.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 4-9 din OPIS Se va realiza un singur fișier PDF (denumit: 
Date_Furnizor)  

Date_Resurse umane Punctele 10-13 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 şi 3) 

Date_Resurse tehnice Punctele 14-18 din OPIS 1. Pentru documentele de la punctele 14-17 se 
va realiza un singur fișier PDF (denumit: Date_ 
Resurse tehnice)  
2. Pentru documentele de la punctele 16-18 se 
va realiza câte un fișier pdf pentru fiecare 
aparat (denumit: Aparat_Denumire aparat, 
ex: Aparat_BTL_5000), ce va conține grupate 
documentele solicitate  

Machete_completate fișierul MachetaRecA.xls Un singur fișier în care se vor completa 
sheeturile cu datele necesare pentru încheierea 
contractului 

!!! Fiecare fișier ce va fi transmis pentru contractare se va semna electronic utilizându-
se semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal 
 

 Dacă un furnizor are mai multe puncte de lucru, pentru fiecare dintre 
acestea completează câte o machetă (fişier XLS), cu nume de forma: 
MachetaRecA_PL_AA.xls (AA reprezintă numărul punctului de lucru 
corespunzător cererii de solicitare încheiere contract) și se vor transmite 
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datele solicitate în fișierul OPIS RECA.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 de 
medicină fizică şi de reabilitare in bazele de tratament 

 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 de medicină fizică şi de reabilitare in bazele de tratament 
trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și condițiile specifice prevăzute 
în Capitolul III 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 modificările şi completările ulterioare. 

Bazele de tratament pentru serviciile de medicină fizică și de reabilitare care 
încheie contract cu casa de asigurări de sănătate și care fac dovada funcționării 
cu personal de specialitate funcționează cu cel putin un medic de specialitate 
medicină fizică și de reabilitare care își desfășoară activitatea într-o formă 
legală la furnizor, și dotarea necesară conform legislației în vigoare – art. 39 
alin.(3) din Anexa 2 la HG nr. 696/2021 cu modificările şi completările ulterioare . 

COMISIA DE CONTRACTARE 


