
INFORMARE PRIVIND 
ȚCONVEN IILE DE CONCEDII MEDICALE

DESTINATARI:

1.Furnizorii de servicii medicale ț din toate domeniile de asisten ă medicală  care doresc s ă
încheie  ȚCONVEN IE  DE  ELIBERARE  CONCEDII  MEDICALE  indiferent  dacă  au  sau  nu
contract de prestare servicii medicale cu CAS ARAD
2.Furnizorii  de  servicii  medicale ț din  toate  domeniile  de  asisten ă  medicală  care  au  deja
încheiată  ȚCONVEN IE  DE  ELIBERARE  CONCEDII  MEDICALE  și  care  doresc
modificarea/încetarea ț conven iei încheiate cu CAS ARAD
3. țMedicii  curan i ș – medicii prescriptori,  care desfă oară activitate în cadrul unui furnizor de
servicii  medicale care are încheiată  ȚCONVEN IE DE ELIBERARE CONCEDII MEDICALE cu
CAS ARAD
4. țDomeniile de asisten ă medical ă :

Medici de familie, medici de medicină generală
șMedici  speciali ti  din  ambulatoriul  de  specialitate,  inclusiv  medici  recuperare

balneofizioterapie, stomatologi
țSpitale / unită i sanitare cu paturi (cu spitalizare de zi/cronici) 

ț țCentre de permanen ă/ Centre multifunc ionale
țUnită i de dializă

       Medicii care au dreptul de a elibera certificate de concediu medical sunt doar cei care se
află în ȚCONVEN IA DE ELIBERARE CONCEDII MEDICALE încheiată între reprezentantul legal

șal furnizorului de servicii medicale autorizat i CAS ARAD.

ȚÎNCHEIEREA CONVEN IEI :
Se realizează  prin  depunerea formularului  CCM1 -  CERERE PENTRU ÎNCHEIERE
ȚCONVEN IE  ELIBERARE  CONCEDII  MEDICALE  insotita  de  documentele  precizate  in

țcerere. Încheierea Conven iei se realizează  într-un interval de 5-10 zile lucrătoare de la data
ț ț ș țînregistrării  cererii (după verificarea existen ei, valabilită ii i conformită ii documentelor, după

ș șprocesarea i introducerea datelor din documente în SIUI i semnare).
Tabelul cu medicii prescriptori  se completează în cazul furnizorilor cu mai mult de 1

medic prescriptor conform tipizat Tabel 1A .
țDeclara iile medicilor referitoare la prescrierea de  concedii medicale la unul / mai

ț țmul i  furnizori  de  servicii  medicale  se  depun  pentru  to i  Medicii  din  tabel  conform
tipizatului CCM 3.

ȚMODIFICAREA CONVEN IEI DE CONCEDII MEDICALE :
ț țOrice  modificare  care  a  stat  la  baza  încheierii  conven iei  /ultimului  act  adi ional  se

țanun ă în termen de 3 zile Din momentul în care intervin modificările, prin completarea  CCM2
ȚCERERE MODIFICARE DATE CONVEN IE ELIBERARE CONCEDII MEDICALE .

MODIFICĂRILE ț care trebuie anun ate sunt:
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ț țMutarea sediului, expirarea/ridicarea Autoriza iei Sanitare de Func ionare, Schimbarea
reprezentantului  legal,  Schimbarea  structurii  personalului  medical  care  eliberează  concedii

țmedicale, după cum urmează: se specifică medicii care nu mai sunt în conven ie, se specifică
ș ț țmedicii  nou  introdu i  în  conven ie,  ridicarea  Certificatului  de  membru/  pierderea  calită ii  de

șmembru al Colegiului profesional ( medici, denti ti), schimbarea denumirii furnizorului, 
schimbarea parafei medicilor.

ț șActul adi ional va fi încheiat i va produce efecte (modificarea datelor) de la data înregistrării  si
ț ț ș țvalidării  cererii  (după  verificarea  existen ei,  valabilită ii  i  conformită ii  documentelor,  după

ș șprocesarea i introducerea datelor din documente în SIUI i semnare).

ÎNCETAREA ȚCONVEN IEI DE CONCEDII MEDICALE 
Se  realizează  prin  completarea CCM4  -  ȚCERERE  ÎNCETARE  CONVEN IE

ELIBERARE CONCEDII MEDICALE  .

Ț ȚACHIZI IA CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL ÎN BAZA  CONVEN IEI:

ț ț ș         În baza Conven iei  semnate de ambele păr i  i  după  introducerea datelor  în  SIUI,
țfurnizorul de servicii  medicale poate achizi iona formulare tipizate de certificate de concediu

medical de la sediul CAS ARAD, întocmind o comandă în acest sens.

PIERDEREA CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL ț achizi ionate de la CAS ARAD se
ț țva anun a imediat  după  constatarea acestei  situa ii  prin  depunerea unei  țAdrese  de anun

pierdere/furt certificate de concediu medical .

Documentele se pot transmite la CAS ARAD în format electronic la adresele de raportare a
ș țserviciilor medicale, cu po ta sau direct la registratura institu iei.

Toate formularele se pot descărca de pe site-ul http://www.casan.ro/casar/ ș i se vor completa de
țcătre  solicitan i.

CONDUCEREA CAS ARAD
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