
DOCUMENTE NECESARE LA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE 
FURNIZARE DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE 

PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU / PROGRAME 
NAȚIONALE DE SĂNĂTATE NOIEMBRIE 2022 

 
a) cerere tip pentru intrarea în relaţie contractuală, conform anexei 1; 
b) copie după cartea de identitate a reprezentantului legal; 
c) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform anexei 2; 
d) certificat de înmatriculare la Oficiul pentru Registrul Comerţului cu codul unic 

de înregistrare; 
e) contul IBAN deschis la Trezoreria statului (copie după comunicarea de la 

trezorerie); 
f) adresa de poştă electronică (e-mail) funcţională (tehnoredactată); 
g) adresa poștală de corespondență; 
h) codul de punct de lucru folosit în sistemul informatic pentru farmacie; 
i) autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Sănătăţii, cu înscrierea tuturor 

modificărilor – schimbare adresă farmacie, schimbare adresă sediu social, 
schimbare farmacist șef, etc.; 

j) certificatul de Reguli de Bună Practică Farmaceutică, eliberat de Colegiul 
Farmaciștilor din Romania – filiala judeţeană, cu viza 2022, cu înscrierea tuturor 
modificărilor – schimbare adresă farmacie, schimbare farmacist șef, etc.; 

k) dovada de evaluare a farmaciei, în termen de valabilitate. Dovada de evaluare se 
depune la contractare numai de furnizorii care au evaluarea făcută de altă casă de 
asigurări de sănătate decât C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.. 

l) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru anul 2022 
pentru farmacia punct de lucru, cu menționarea corectă și completă a adresei 
punctului de lucru; 

m) lista personalului de specialitate care își desfășoară activitatea la furnizor conform 
anexei 3 şi durata programului de lucru al acestuia (număr de ore/zi și număr de 
ore/săptămână), precum și program de lucru atât pentru farmacii, cât şi pentru 
oficinele locale de distribuţie, după caz, conform anexei 4: 

n) pentru  fiecare persoană angajată se vor transmite următoarele documente: 
- cartea de identitate a personalului angajat; 
- certificatul de membru CFR vizat pentru anul 2022 sau certificatul OAMR 
cu viză valabilă la data încheierii contractului; 
- declaraţie pe propria răspundere, în original, a fiecărui farmacist angajat 
conform anexei 5;  

o) în cazul în care societatea comercială are mai multe farmacii punct de lucru, 
nominalizarea farmaciilor și documentele solicitate la punctele „g, h, i, j, k, l, m” 
vor fi transmise pentru fiecare farmacie din cadrul societăţii cu care se doreşte 
încheierea  contractului.  

p) cerere pentru încheierea actului adițional pentru furnizarea de medicamente care 
fac obiectul contractelor Cost-Volum, pentru anul 2022, conform anexei 6. 

r) cerere pentru încheierea actului adițional pentru furnizarea de medicamente care 
fac obiectul contractelor Cost-Volum-Rezulat, pentru anul 2022, pentru 
furnizorii cu farmacii puncte de lucru în Centrele: București, Brașov, Oradea 
Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Sibiu, Timișoara (în care își desfășoară 
activitatea medici care pot prescrie, conform prevederilor legale în vigoare, 
medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, aflați în contract 
cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.), conform anexei 7. 

 


