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ANUNŢ
privind organizarea actiunii de negociere şi încheiere a actelor aditionale/contractelor de
consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat pentru anul 2019
In temeiul prevederilor:
- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru
care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile
si completarile ulterioare,
- Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Având în vedere:
 adresa CNAS nr. RV5.061/18.06.2019, înregistrată la CAS Olt cu nr.16.200/19.06.2019, prin
care au fost transmise precizări referitoare la procesul de contractare in anul 2019;
 anuntul CAS Olt nr. 16.209/19.06.2019, privind contractarea serviciilor medicale pentru anul
2019,
 agenda procesului de contractare a serviciilor medicale pentru anul 2019,
nr.17.205/27.06.2019, a CAS Olt.
Casa de Asigurari de Sanatate Olt anunţă începerea procesului de contractare în vederea
încheierii actelor aditionale/contractelor de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi
activităţile de transport sanitar neasistat, in luna iulie 2019, după cum urmează:
- pentru furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar
neasistat care la data de 31.07.2019 se află în relaţie contractuală cu CAS Olt, contractele
pentru furnizarea de servicii medicale spitalicesti încheiate in anul 2018 se prelungesc prin
acordul părţilor până la data de 31.12.2019, prin acte adiţionale. Conditiile acordarii asistentei
medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe
perioada derularii actelor aditionale.
- pentru furnizorii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar
neasistat care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Olt, se fac aplicabile prevederile
art.196 din Anexa 2 la H.G. nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si
completarile ulterioare, in acest sens urmand a fi incheiate contracte cu valabilitate pana la data
de 31.12.2019;
Actele aditionale si contractele cu furnizorii noi au valabilitate pentru perioada
01.08.2019-31.12.2019.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, unităţile specializate
private trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie autorizate conform prevederilor legale în vigoare;
b) să fie evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
c) să depună, în vederea încheierii contractului, toate documentele necesare în termenele stabilite
pentru contractare.
d) să aibă implementat sistemul de urmărire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS.
I.

II.

OBIECTUL ACŢIUNII DE CONTRACTARE:
Furnizarea de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat
pentru anul 2019.
DOCUMENTE
SOLICITATE
ÎN
CONTRACTELOR/ACTELOR ADITIONALE:

VEDEREA

ÎNCHEIERII

a.

PENTRU FURNIZORII CARE SE AFLA IN RELATII CONTRACTUALE CU CAS
OLT LA DATA DE 31.07.2019:
 Cererea/solicitarea pentru prelungirea valabilităţii contractului încheiat cu CAS Olt până la
data de 31.12.2019, conform modelului anexat;
 propunere privind repartizarea pe trimestre si pe luni a sumei stabilite pentru perioada augustdecembrie 2019, in functie de conditiile specifice de desfasurarea a activitatii, in baza art.4,
din anexa nr.28 la norme, conform anexei nr.8.
o Oferta de servicii medicale de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport
sanitar neasistat in perioada august-decembrie 2019, stabilita in functie de:
- numarul de kilometri parcursi pentru mediul rural/ mediul urban, pe fiecare tip de autovehicul
prevazut la art. 7 din anexa nr. 28 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2019, estimati a se realiza
in perioada august-decembrie 2019, conform Anexei nr.4,
- tarif pe kilometru/stabilit pe fiecare tip de autovehicul detinut din categoria celor prevazute la
art.7 din anexa nr.28 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2019,


Orice alte documente a căror valabilitate expiră, actualizate în mod corespunzător pentru anul
2019.
b. PENTRU FURNIZORII NOI CARE NU SE AFLA IN RELATIE
CONTRACTUALA CU CAS OLT:

a) dovada de evaluare a furnizorului, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o
reînnoi pe toată perioada derulării contractului; dovada de evaluare nu se depune la contractare de
furnizorii care au evaluare în termen de valabilitate la data contractării;
Dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii noi, de furnizorii care au evaluarea făcută
de altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care furnizorul dorește să intre în relație contractuală, sau
valabilitatea acesteia este expirată;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;
c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare;
d) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii
contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
e) cererea/solicitarea pentru intrare în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, conform anexei
nr.1;
f) lista cu personalul angajat, conform anexei nr.2;
g) lista cu tipurile de mijloace specifice de intervenţie din dotare, conform anexei nr.3;
h) autorizaţia de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
i) actul de înfiinţare/organizare în concordanţă cu tipurile de activităţi pe care le desfăşoară;

j) avize de utilizare sau buletine de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea
unităţilor mobile de intervenţie, după caz, emise de ANMDM conform prevederilor legale în vigoare;
k) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru fiecare medic care își desfășoară
activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege care funcționează sub incidența contractului, valabil la
data încheierii contractului şi reînnoit pe toată perioada derulării contractului, document care se eliberează /
avizează și pe baza dovezii de asigurare de răspundere civilă în domeniul medical (tabel centralizator cu
termenele de valabilitate ale certificatelor de membru ale medicilor-anexa nr.6);
l) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din România (OAMGMAMR) pentru asistentul medical/soră medicală/moaşă care își desfășoară
activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege, valabil la data încheierii contractului şi reînnoit pe
toată perioada derulării contractului, document care se eliberează / avizează și pe baza dovezii de asigurare
de răspundere civilă în domeniul medical (tabel centralizator cu termenele de valabilitate ale
certificatelor de membru ale asistentilor medicali-anexa nr.7);
Pentru încheierea contractelor casele de asigurări de sănătate solicită şi alte documente
prevăzute în norme, după cum urmează:
m) declaraţia (model tip) pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii de
medicină dentară, prin care se obliga sa nu incheie contracte, convenții, înțelegeri cu alți furnizori sau
în cadrul aceluiași furnizor, care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în
scopul obținerii de foloase/beneficii de orice natură, care să fie în legătură cu obiectul contractului,
conform anexei nr.9,
n) declaraţia (model tip) pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii de
consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat, privind programul de
lucru în contract cu CAS Olt, anexa 45 la norme;
o) Propunere privind repartizarea pe trimestre si pe luni a sumei stabilite pentru perioada augustdecembrie 2019, in functie de conditiile specifice de desfasurarea a activitatii, in baza art.4, din anexa
nr.28 la norme, conform anexei nr.8.
p) Oferta de servicii medicale de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar
neasistat, stabilita in functie de:
o numarul de kilometri pentru mediul rural/ mediul urban, pe fiecare tip de autovehicul prevazut
la art. 7 din anexa nr. 28 la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, cu modificarile si
completarile ulterioare, estimati a se realiza in perioada august-decembrie 2019, conform
Anexei nr.4,
o numarul de consultaţii de urgenţă la domiciliu pentru urgenţele medico-chirurgicale - cod
verde- prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi
de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, estimate a se realiza in perioada august-decembrie 2019
cu autoturisme de transport la domiciliu tip ACD, conform Anexei nr.5.
o tarif pe kilometru/stabilit pe fiecare tip de autovehicul detinut din categoria celor prevazute la
art.7 din anexa nr.28 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2019, cu modificarile si completarile
ulterioare,

III.PRECIZĂRI PRIVIND TRANSMITEREA DOCUMENTELOR DE CONTRACTARE
LA CAS OLT:
Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin
semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului
răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.
Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la
nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia
documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu
semnătura electronică extinsă.

