
 

 

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 

laboratoarelor 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; 

2. Copia, conform cu originalul, a contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate, pentru laborator - citologie/anatomie patologică; 

3. Autorizaţia sanitară de funcţionare; 

4.  Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului că îndeplineşte 
criteriile în confomitate cu OMS nr. 422/2013 şi 746/2014, astfel: 

o deţine dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin 
metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică: 

- aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou 
(citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid); 

- facilităţi de arhivare a frotiurilor; 

- echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea 
datelor; 

- acces la internet; 

o foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare 
Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor; 

o efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 
10% din lame; 

o se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în 
domeniul citologiei; 

5. Declaraţia pe propria răspundere medicului de specialitate în anatomie patologică angajat că 
are experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani; 

6. Copia registrului de evidenţă a citologiei efectuate la peste 2000 de frotiuri (CD); 

7. Tabele: 

 personalul medical implicat în program (medic+asistenta medicală - nume/prenume 
/specialitate-competenţă/grad profesional/cod parafă) conform modelului: 

 

Nume şi prenume Specialitate Grad Profesional Parafă 

    

 

 programul de lucru al medicilor şi al laboratorului în care se evidenţiază orele suplimentare 
dedicate acestui nou contract.



    

 

* Toate filele vor conţine menţiunea “în conformitate cu originalul“, ştampila şi 

semnatura olografă a reprezentantului legal. Tabelele vor conţine doar personalul 

medical de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate 

în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe 

ambulator şi orarul de lucru al întregului personal în laborator 


