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Către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
În atenția Președinte Director General Prof. Dr. Gheorghe IANA
In atenția Director Executiv Ec. Viorica DIMA
Având în vedere întâlnirea care a avut loc la sediul CASMB din Str. Sergent Matei Dumitru nr. 35 în data de 5 iunie 2014 între orele 14:00-16:30, la care au participat:
- din partea CASMB: Prof. Dr. Gheorghe Iana, Presedinte Director General
Ec. Viorica Dima, Director Executiv
Reprezentanti ai departamentului de contractare si informatica
- din partea PMFB: Dr. Marina Pîrcălabu, președinte
- din partea AMF-B: Dr. Eugenia Nica
având ca tema răspunsul CASMB la adresa AMFB-PMFB înregistrată de CASMB în data de
03.06.2014 privitor la conținutul OPIS-ului de contractare 2014,
am reținut că CASMB este de acord ca dosarul pentru contractarea 2014 a serviciilor de asistență
medicală pentru furnizorii care au fost in contract cu CASMB pana la intrarea in vigoare a HG
400/2014 să conțină doar următoarele noua documente:
1. cererea/solicitarea pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate
2. 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,
3. 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;
4. lista in format electronic a bolnavilor cu afecţiuni cronice conform evidenţei organizate la nivelul
cabinetului
5. 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.
6. copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici
7. programul de lucru al furnizorului contractat cu CASMB
8. numar de telefon, adresa e-mail, copie BI/CI pentru reprezentantul legal - confidentiale, pentru a
fi contactati de CASMB, nu se vor afisa pe site
9. date de contact ale furnizorului in vederea afisarii pe site-ul CASMB (care se supun legislatiei
privind informatiile publice): Adresa cabinet, telefon cabinet / programari, email cabinet
În cazul în care sunteți de acord că cele menționate mai sus reprezintă reproducerea fidelă a celor
discutate și convenite, vă rugam să actualizati OPIS-ul necesar contractarii. In cazul în care nu
sunteți de acord cu cele de mai sus vă rugăm să ne notificați până la sfârșitul acestei zile.
Cu consideratie,
Preşedinte AMFB
Dr. Rodica Narcisa
TĂNĂSESCU

Preşedinte PMFB
Dr. Marina Elena
PÎRCĂLABU
Data: 6 iunie 2014
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