
 

 

Proiectul Operațional cu Capital Uman,  
  4.9.Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic 

  și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II” – 138603 
 

Documentele necesare includerii  
centrelor de recoltare a materialului cervical  

în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizată de unităţile 
sanitare cu paturi din Regiunea Centru 

 

 

1. Cerere de înscriere (formular tipizat); 

2.  Copia, conform cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa 
de asigurări de sănătate (doar anexa cu personalul şi orarul) 

- pentru medicii de familie 

- pentru medicii specialişti de obstetrică - ginecologie cu activitate în ambulatorul clinic de 
specialitate 

- pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în Cabinetele de planning familial, copia 
conform cu originalul, a Covenţiei cu furnizorii încheiate de CAS 

3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în copie, conform cu originalul ; 

4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale ca 
sunt întrunite condiţiile cu privire la dotarea cabinetului, în conformitate cu cu prevederile OMS nr. 
422/2013 şi 746/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru realizarea şi raportarea 
activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a 
cancerului de col uterin, şi a OMS nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare - pentru 
medicii de familie; 

5.  Act doveditor care atestă formarea profesională practică în domeniul recoltării materialului 
cervical pentru furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi pentru medicii cu 
competenţă de planificare familială, emis de orice unitate sanitară cu paturi organizatoare de 
reţea; 

6. Tabele: 

 personalul medical implicat în program (medic + personal mediu sanitar - 
nume/prenume/specialitate/grad profesional/cod parafă) conform modelului: 

 

Nume şi prenume Specialitate Grad Profesional Parafă 

    

 

 programul de lucru (pentru medic şi personalul mediu sanitar); 
 

 
* Toate filele vor conţine menţiunea ,,în conformitate cu originalul”, ştampila şi semnatura olografă a reprezentantului legal. Lista 

medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subprogramului va conţine doar medicii de familie, medicii ginecologi sau medicii din 
centrele de planning care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele 
de personal al anexelor contractelor pe ambulator. 


