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Către Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti 

 

În atenția Presedinte Director General Prof. Dr. Gheorghe IANA 

In atenția Director Executiv Ec. Viorica DIMA 

 

Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti și Patronatul Medicilor de Familie Bucuresti doresc 
să vă atragă atenția asupra faptului că OPIS-ul pentru contractarea serviciilor de asistență medicală 

primară pentru anii 2014-2015 publicat pe siteul CASMB în data de 2 iunie a.c. nu respectă toate 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. 

 

Art. 2, alin. (3) al HG nr. 400/2014 prevede că “Documentele solicitate în procesul de contractare 

precum și în cel de evaluare a furnizorului și existente la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu 

vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepția celor modificate sau cu perioadă de 

valabilitate expirată.”  

 

Considerăm că OPIS-ul publicat de CASMB care conține 21 de documente ar trebui să conțină în 

conformitate cu legislația menționată doar 5 documente: 

- cererea/solicitarea pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate 

- dovada plăţii la zi a contribuţiei la Fond pentru asigurări sociale de sănătate, precum şi a 

contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru cei care au această obligaţie legală, 

- declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea listei persoanelor înscrise la momentul 

încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformităţii şi 

valabilităţii acesteia;  

- lista in format electronic a bolnavilor cu afecţiuni cronice conform evidenţei organizate la nivelul 

cabinetului 

- declaraţia reprezentantului legal  în care să specifice dacă mai are contract cu altă Casă de 

Asigurări de Sănătate şi dacă medicii care au fost incluşi în acest tip de contract mai figurează în 

alte tipuri de contracte încheiate cu CASMB / altă casă. 

Solicităm precizări în privința formei de transmitere în format electronic a listei bolnavilor cu 

afecțiuni cronice. 

 

Vă rugăm să dispuneți actualizarea OPIS-ului pentru a respecta legislația în vigoare. 

 

Cu consideratie, 

Preşedinte AMFB              Preşedinte PMFB 

Dr. Rodica Narcisa                          Dr. Marina Elena  

 TĂNĂSESCU                                                                             PÎRCĂLABU 

                

 


