
Incheierea, modificarea și prelungirea
Convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical

            În conformitate cu prevederile art.8 alin.2) și alin.3) din Ordinul M.S. / CNAS nr.15 / 1311 / 2018 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.158 / 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările și completările ulterioare: 

” (2) Medicul curant, direct sau prin reprezentantul său legal, încheie o convenţie privind eliberarea certificatelor de
concediu medical cu casa de asigurări de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.”
   (3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie cu o singură casă de asigurări de sănătate, respectiv cu cea în a
cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.”

               In vederea încheierii Convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical , furnizorii de
servicii medicale vor depune la sediul CAS Neamț următoarele documente:

- Pentru furnizorul de servicii medicale:
o Cerere  încheiere  Convenție  privind  eliberarea  certificatelor  de  concediu  medical

( formular tipizat CCM 1)
o Autorizaţia Sanitară de funcţionare în vigoare (copie), pentru sediul lucrativ şi pentru fiecare punct de

lucru, dacă este cazul; 
o Act constitutiv / Act de înființare (copie);
o Certificat  de  înregistrare  la  Registrul  Comerțului  cu  Cod  unic  de  înregistrare  sau  codul  numeric

personal (copie), după caz;
o Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (copie),  pentru sediu lucrativ şi

pentru fiecare punct de lucru, dacă este cazul;
o Asigurarea malpraxis pentru furnizorul servicii medicale, în cazul S.R.L. – urilor (copie);

-  Pentru medicii prescriptori:
o Tabel cu toţi medicii care eliberează concedii medicale  (formular tipizat CCM 5);
o Certificatul de membru al CMR pentru medicul titular şi medicii angajaţi (copie), unde este cazul;
o Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic de la Colegiul Medicilor Neamț/Colegiul Medicilor

Dentişti Neamț, în vigoare (copie), pentru fiecare medic prescriptor; 
o Adeverință Cod parafă  eliberată de DSP pentru medicul titular şi medicii angajaţi (copie);
o Act de identitate medici prescriptori (copie);
o Contractul  de  muncă  /  Contractul  de  colaborarea încheiat  între  medicul  prescrptor  și  furnizorul  de

servicii medicale.

         5.1.2. Orice modificare în legătură cu condițiile care au stat la baza încheierii  Convenției privind
eliberarea certificatelor de concediu medical se anunță de furnizorii de servicii medicale către CAS Neamț, cel
târziu în ziua în care modificarea produce efecte, prin depunerea unei Cereri de modificare a datelor / prelungire a
Convenției CCM (formular tipizat CCM 2).
               Modificările cu privire la condițiile care au stat la baza încheierii Convenției privind eliberarea certificatelor
de concediu medical, care vor fi anunțate către CAS Neamț, sunt următoarele:

- Schimbarea reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale;
- Mutarea sediului social al furnizorului de servicii medicale;
- Ridicarea de către organele de drept a autorizației sanitare de funcționare a furnizorului, expirarea

termenului de valabilitate a acesteia;
- Ridicarea de către organele de drept a autorizației de liberă practică a medicului care eliberează

certificate de concediu medical, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;



- Schimbarea  structurii  personalului  medical  care  eliberează  concedii  medicale,  includerea  sau
excluderea de medici în / din Convenția privind eliberarea certificatelor de concediu medical. 

               In vederea modificării / prelungirii valabilității Convențiilor privind eliberarea certificatelor de
concediu  medical,  între  CAS  Neamț  și  furnizorii  de  servicii  medicale  vor  fi  încheiate  acte  adiționale,  în  baza
următoarelor documente depuse de către furnizori:

o Cererea de modificare a datelor / prelungire a Convenției CCM (formular tipizat CCM 2)
o Autorizaţia Sanitară de funcţionare în vigoare, pentru fiecare punct de lucru;
o Tabel cu toţi medicii care eliberează concedii medicale  (formular tipizat CCM 5);
o Certificatul de membru al CMR și  Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic de la Colegiul

Medicilor  Neamț/Colegiul  Medicilor  Dentişti  Neamț,  în  vigoare  (copie),  pentru  fiecare  medic
prescriptor;

o Alte documente care au stat la baza încheierii Convenției privind eliberarea certificatelor de concediu
medical, care au fost reîînoite / modificate / preschimbate. 

               In vederea includerii în Convenție a unui medic nou, se vor depune următoarele documente:
o  Cererea de includere medic nou în Convenție CCM (formular tipizat CCM 3);
o Certificatul de membru al CMR și  Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic de la Colegiul

Medicilor Neamț/Colegiul Medicilor Dentişti Neamț, în vigoare (copie), pentru noul medic prescriptor;
o Adeverință Cod parafă  eliberată de DSP pentru noul medic prescriptor;
o Tabel cu toţi medicii care eliberează concedii medicale  (formular tipizat CCM 5).

               In vederea excluderii din Convenție a unui medic, se vor depune următoarele documente:
o Cererea de excludere medic nou în Convenție CCM (formular tipizat CCM 4);

               Toate documentele atașate în copie xerox vor conține mențiunea ”conform cu originalul” și vor fi certificate
cu semnătura reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale.
               Toate documentele trebuie să fie valabile la data încheierii Convenției, cu obligația furnizorului de la le
reînnoi pe toată durata derulării acesteia și de a le depune la sediul CAS Neamț.
                Formularul tipizat al tabelului cu toți medicii care eliberează concedii medicale, precum și cererile pentru
încheierea, modificarea sau prelungirea valabilității Convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical,
includerea sau excluderea medicilor în / din Convenții vor fi postate pe pagina web a CAS Neamț, în Secțiunea ”
Informaţii pentru furnizori/ Furnizori de servicii medicale/Convenții Concedii Medicale”.
               Funcționarii din cadrul Direcției Relații Contractuale a CAS Neamț vor prelua documentele depuse de către
furnizorii de servicii medicale, fiecare pentru domeniul de activitate medicală pe care a fost desemnat, după care vor
analiza respectivele documente și vor proceda la întocmirea Convențiilor privind eliberarea certificatelor de concediu
medical, conform modelului aprobat în Anexa nr.4 la  Ordinul M.S. / CNAS nr.15 / 1311 / 2018 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a O.U.G. nr.158 / 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările și completările ulterioare. In mod similar se va proceda și la elaborarea actelor adiționale de modificare /
prelungire a respectivelor Convenții.
                Documentele transmise de către furnizori și Convențiile privind eliberarea certificatelor de concediu
medical vor fi arhivate, pe domenii de activitate medicală, la fiecare compartiment de specialitate din cadrul Direcției
Relații Contractuale.
                Funcționarii din cadrul Direcției Relații Contractuale vor întocmi și actualiza lunar, pe domenii de activitate
medicală, tabele cu furnizorii  de servicii  medicale care au încheiate cu CAS Neamț Convenții  privind eliberarea
certificatelor de concediu medical. Un exemplar al tabelelor actualizate va fi comunicat gestionarului CAS Neamț
care eliberează din gestiunea instituției, către furnizori, formularele cu regim special – certificate de concediu medical.
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