
Dosarul necesar evaluarii trebuie sa contina: 

a. Cerere adresata comisiei de evaluare (Cerere evaluare.doc) 

b. Dovada platii taxei de evaluare  (Taxa evaluare) 

c. Copii ale urmatoarele documente, certificate conform cu originalul: 

C1 certificatul de inmatriculare si certificatul constatator/act de infiintare pentru 

sediu/punct de lucru,dupa caz 

C2 Contul deschis la activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana/banca 

C3 codul fiscal/cui 

C4.1.aviz de functionare emis de directia de sanatate publica/aviz de infiintare emis de 

ministerul sanatatii/ordin sau aviz pentru aprobarea structurii emis de ministerul sanatatii, 

dupa caz, pentru unitatile de dializa 

2. Autorizatie de functionare valabila emisa de directia de sanatate publica, atat pentru 

sediu cat si pentru substatii pentru furnizorii de consultatii de urgenta la domiciliu/activitati 

de transport sanitar neasistat. 

3. Aviz de functionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de ministerul 

sanatatii/agentia nationala a medicamentului si a dispozitivelor medicale pentru furnizorii 

de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale care 

realizeaza activitatea de comercializare/protezareORL/protezare ortopedica 

4. Autorizatie de functionare valabila emisa de ministerul sanatatii pentru furnizorii de 

ingrijiri medicale la domiciliu/paliative la domiciliu 

5. Autorizatie de functionare valabila emisa de ministerul sanatatii pentru farmaciile 

comunitare 

6. Certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale eliberat de directia de 

sanatate publica pentru cabinetele medicale organizate conform og nr 124/1998, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

7. Ordin emis de ministerul sanatatii pentru aprobarea structurii organizatorice pentru 

spitalele publice din reteaua proprie a ministerului sanatatii; ordin al ministrului, respectiv 

act administrativ al conducatorului institutiei, cu avizul ministerului sanatatii, pentru 

spitalele publice din reteaua proprie ale  altor ministere si institutii publice cu retea 

sanitara proprie; avizul ministerului sanatatii pentru structura organizatorica a spitalelor 

private 

8. Act administrativ al conducatorului autoritatii administratiei publice locale, avizul 

conform al ministerului sanatatii si al ministerului administratiei si internelor pentru 

centrele de sanatate multifuntionale cu personalitate juridica 

C5 Autorizatia sanitara de functionare, cu exceptia furnizorilor de dispozitive medicale 

C6. Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor 

C7. Dovada detinerii spatiului in care se desfasoara activitatea , pentru care se solicita 

evaluarea 



d. Furnizorul depune atasat la dosarul de evaluare o declaratie pe proprie raspundere ,  conform 

modelului prevazut in anexa 4 la prezenta metodologie (declaratie furnizor.doc), prin care isi 

asuma prin semnatura pe fiecare pagina realitatea, exactitatea si legalitatea datelor cuprinse in: 

d1. Chestionarul de autoevaluare privind indeplinirea standardelor si a criteriilor de 

evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte.potrivit anexei 4 la prezenta 

metodologie; 

d2. Tabelul cu datele de identificare ale personalului care isi desfasoara activitatea la 

furnizor conform modelului prevazut in anexa 5 la normele metodologice 

d3. Tabel care contine denumirea aparaturii medicale din dotare, conform modelului 

prevazut in anexa 6 la normele metodologice 

d4. Tabel ce contine datele de identificare ale mijloacelor de transport din dotare pentru 

furnizorii de consultatii de urgenta la domiciliu/activitati de transport sanitar neasistat, 

conform modelului prevazut in anexa 7 la prezentele norme metodologice 

 


