Criterii de eligibilitate pentru

Unitatile de Specialitate in Imagistica Dentara afiliate
Conditii generale
 Sa faca dovada ca au personal medical specializat – documente calificare si
autorizatii de libera practica, conform legislatiei in vigoare;
 Sa faca dovada ca personalul medical implicat detine Asigurare de malpraxis;
 Sa detina autorizatiile de functionare, conform legislatiei in vigoare;
 Sa faca dovada ca nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele
locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data
semnarii contractului cu operatorul economic – emitent de vouchere;
 Sa faca dovada existentei sediului social sau punctului de lucru pe raza
Municipiului Bucuresti.
 Afiliatii vor folosi materiale ce respecta standardele de calitate, demonstrate prin
certificate de calitate.
 Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma ca pretul cu care va fi afiliat
in proiect reprezinta media tarifelor pe ultimele 12 luni – document tip;
 Sa depuna o declaratie pe propria raspundere ca isi va mentine pretul ferm pe
toata perioada de derulare a contractului
Conditii specifice
 Sa detina autorizatie CNCAN pentru utilizarea aparaturii radiologice, valabila la
data afilierii, cu obligatia de a o reinnoi pe toata durata derularii proiectului
 Sa detina autorizatie DSP – igiena radiatiilor pentru utilizarea aparaturii
radiologice, valabila la data afilierii, cu obligatia de a o reinnoi pe toata durata
derularii proiectului
 Sa faca dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical, atat pentru
unitatea sanitara, cat si pentru personalul medical angajat, valabila la data afilierii,
cu obligatia de a o reinnoi pe toata durata derularii proiectului
 Sa prezinte, prin reprezentantul legal, declaratie pe propria raspundere ca a luat
la cunostinta ca orice modificare fata de obligatiile de mai sus, va fi adusa la
cunostinta emitentului de vouchere in termen de maximum 10 zile si poate face
obiectul reevaluarii afilierii

 Sa prezinte o declaratie prin care se angajeaza sa predea dosarele ortodontice,
pe baza de proces verbal de predare primire, catre A.S.S.M.B, la sediul din
Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr.11-13, sector 1, in termen de maximum 7 (sapte)
zile calendaristice, de la data efectuarii investigaţiilor imagistice, in format
electronic, un exemplar, pentru arhivare la sediul A.S.S.M.B. si un exemplar tiparit
pe hartie care va ramane in cabinetul medicului specialist ortodont.
 Sa transmita catre A.S.S.M.B. fotografiile intra si extraorale ale minorilor, avand
sintagma “CONFORM CU ORIGINALUL”, inainte si dupa inlaturarea aparatului
ortodontic mobil. Obligatia subzista si dupa data de 31 decembrie 2021;
 Se angajeaza sa realizeze dosarul ortodontic in valoarea voucherului Tip 1
de 300 lei;
Conditii specifice de indeplinit de catre personalul medical din Unitatile
Specialitate in Imagistica Dentara
 Sa detina competente in domeniul radiologic- autorizatie de libera practica pentru
personalul angajat
 Medicii specialist de radiologie imagistica sa detina permisele de exerciarea
corespunzatoare, eliberate de CNCAN

