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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII  
MEDICALE DE VACCINARE 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 423/30.03.2022, privind aprobarea 
Programelor naționale de sănătate și a OMS nr. 964/01.04.2022, privind 
aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate, 
vă informăm că furnizorii de servicii medicale de vaccinare, din cadrul 
programelor naționale de sănătate publică, pot depune documentele necesare 
încheierii contractului pentru anul 2022, în perioada 20 – 27.04.2022(ora 15,30). 

 
     Termen pentru încheierea contractelor 02.05.2022 
 

Documente necesare contractării: 

1.   Cerere/solicitare pentru încheierea contractului cu DSP, conform model atasat; 

2.   Actul de înfiinţare/organizare/Nr. Registrul Cabinetelor; 

3.   Autorizatia sanitara de functionare;  

4.   Dovada de evaluare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, valabilă la 

data încheierii contractului, cu precizarea tipului de asistență pentru care este 

acreditat, după caz ; 

 5.  Cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii ; 

 6.  Codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare ; 

 7. 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;  

8.   Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;  

9.   Certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare 

OAMGMAMR, pentru asistentul medical/sora medicală/moaşa care îşi desfăşoară 

activitatea la furnizor;  

10.  Contract de furnizare a serviciilor medicale în asistență primară încheiat cu 

Casa de Asigurări de Sănătate Galati/ C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru perioada 1.05 -

31.12.2022 (se va prezenta în momentul semnării Contractului cu DSP ). 

Notă: 
> 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. 

Fișierele mai mari de 8MB se transmit arhivate și fracționat (se splitează) 
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