
 

 

 
 

ANUNȚ DE AFILIERE 1 (UN) CABINET DE MEDICINĂ DE FAMILIE AFLAT ÎN CONTRACT CU CASA DE 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR DE SCREENING AL 

PACIENȚILOR CU BOLI HEPATICE SECUNDARE INFECȚIILOR VIRALE CU VIRUSURI HEPATICE B/D ȘI C 
DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE SUD MUNTENIA SI SUD-VEST OLTENIA  

 
Asociația Româna Anti SIDA – ARAS anunță lansarea procedurii de afiliere pentru 1 (unu) cabinet de medicină de 
familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate în vederea implementării activității de screening 
prevăzute în cadrul proiectului „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al 
pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, prin intermediul 
CARAVANEI MOBILE DE TESTARE, în județele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița 
(IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) și Vâlcea (VL). Proiectul se 
desfășoară în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni (partener principal) și este cofinanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman. 
Organizarea caravanei mobile de testare este decisă de către Beneficiarul proiectului, Institutul Clinic Fundeni, 
în funcție de necesitățile identificate pe parcursul implementării proiectului și în raport cu statusul 
screeningului/ rezultatele/ indicatorii proiectului. Managerul de proiect va decide oportunitatea, numărul și 
orizontul de derulare a acțiunilor de screening/ stadializare organizate în cadrul CARAVANEI MOBILE de testare.  
 
Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare 
infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetul de medicină de familie 
persoanelor incluse în screening sunt următoarele: 

1. Consultația preventivă, care cuprinde consultația pacientului în cadrul căreia se realizează inclusiv 
anamneza pacientului și completarea în Registrul de hepatite a informațiilor/ următoarelor Declarații/ 
Fișe:  

a. D1 - Informare și Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal  
b. D2 - Declarație pe propria răspundere pacient (lipsă documente de identitate urmare a 

neînregistrării persoanelor la evidența populației), dacă este cazul; 
c. D3 - Declarație pe propria răspundere (eligibilitate grup țintă/ lipsă documente identitate), 

document generat automat, dacă este cazul 
d. F1 - Fișă consult. 

2. Consultație efectuare procedură testare, în cadrul căreia se realizează consultația pacientului/ 
testarea acestuia pentru hepatitele B și C (prin utilizarea Kit-urilor teste diagnostic rapid), inclusiv 
completarea în Registrul de hepatite a informațiilor cu privire la rezultatul testării, respectiv 
completarea următoarei Fișe:  

a. F2 - Rezultat analize testare rapidă. 
3. Consultație post efectuare procedură testare, în cadrul căreia se realizează consultația pacientului, 

inclusiv completarea în Registrul de hepatite a informațiilor cu privire la fiecare pacient, respectiv 
completarea următoarei Fișe și înmânarea acesteia pacientului: 

a. F3 (+) și F3 (-) - Fișă consult post testare pacienți cu rezultat pozitiv/ negativ. 
 
Fiecare persoană vizată/ pacient va beneficia de toate cele 3 (trei) consultații menționate mai sus. 
 



 

 

După efectuarea celor 3 consultații, persoanele cu teste pozitive pentru virusul hepatic B/ C vor fi stadializate 
în cadrul CARAVANEI MOBILE și/ sau trimise în vederea confirmării infecției cronice HVC/ HVB/ HVD către unul 
din Centrele de prevenție care funcționează în cadrul Proiectului, respectiv: Centrul Pilot Prevenție Oltenia 
(CPPO) care funcționează în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova SAU Centrul Suport Prevenție 
Sud (CSP) care funcționează în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București SAU Centrului Coordonator  
prevenție care funcționează în cadrul Institutului Clinic Fundeni. ARAS va asigura acompanierea gratuită a tuturor 
pacienților cu rezultat pozitiv către Centrele de Prevenție. Consultațiile de specialitate/ analizele/ investigările 
pentru stadializare cu Fibroscan efectuate pacienților în CARAVANA MOBILĂ și/ sau Centrele de prevenție sunt 
gratuite, acestea fiind asigurate în cadrul proiectului POCU/755/4/9/136208. 
 
Asociația Româna Anti SIDA – ARAS sprijină implementarea serviciilor de mai sus, având următoarele 
responsabilități: 

1. Să identifice și să mobilizeze persoane din grupuri vulnerabile pentru a participa la screeningul pentru 
hepatite virale B/D și C pe parcursul derulării contractului 

2. Să sprijine Prestatorul prin realizarea de programări, prin acordarea de asistență la solicitarea acestuia. 
3. Să colaboreze cu cabinetul de medicină de familie pentru selectarea persoanelor eligibile pentru 

participarea la screening, propuse de cabinet în baza listelor proprii de pacienți. 
4. Să plăteasca pachetul de consultații aferent fiecărui pacient participant la screening cu respectarea 

tuturor cerințelor cu privire la persoane/ pacienți și vulnerabilitate, cât și cu privire la furnizarea în 
integralitate a pachetului de serviciilor medicale/ a celor 3 (trei) consultații. Tariful pentru pachetul de 
servicii efectuat de cabinetul de medicină de familie afiliat este de 57.75 lei/ persoană/ pachet 3 
consultații; 

5. Să delege un expert care va asigura reprezentanților cabinetului de medicină de familie informații și 
suport pentru implementarea activităților prevăzute în contract și pentru utilizarea „Sistemul Electronic 
de Evidență al Screening-ului – S.E.E.S” 

6. Să pună la dispoziția cabinetului de medicină de familie în cadrul CARAVANEI MOBILE, exclusiv în vederea 
îndeplinirii prezentului contract, următoarele produse: 

a. Tableta grafică pentru semnături; 
b. Kit-uri teste diagnostic rapid hepatită B, inclusiv lanțete recoltare sânge; 
c. Kit-uri teste diagnostic rapid hepatită C, inclusiv lanțete recoltare sânge; 
d. Materialele consumabile/ accesorii (mănuși examinare, dezinfectant mâini și tegument, plasturi, 

vată hidrofilă, cutii tăietoare înțepătoare, saci biohazard) 
 
Durata colaborării / contractării: 
Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data de 30 noiembrie 2023. În funcție de 
numărul pacienților/ persoanelor vizate estimat, părțile pot prelungi de comun acord perioada de valabilitate a 
contractului, prin încheierea unui act adițional, maxim pentru perioada de implementare a proiectului, 29 
decembrie 2023. 
 
Condiții referitoare la grupul țintă participant la activitățile de screening 
 
Criteriile minime de selecție pentru persoanele din grupul țintă care pot participa la screening sunt: vârsta peste 
18 ani, domiciliul/reședința într-unul din județele integrate regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest 
Oltenia, nu sunt persoane gravide și/sau persoane lipsite de libertate. 
Persoanele vulnerabile pot fi: persoane sărace, persoane neasigurate, persoane care lucrează pe cont propriu în 
agricultură, persoane din mediul rural, persoane care nu au documente de identitate, persoane din sau care au 
fost anterior în centre de plasament, persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului, persoane fără 



 

 

adăpost, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, inclusiv persoane invalide și cu nevoi complexe, 
persoane care au copii cu dizabilități, persoane din familii monoparentale, persoane care suferă de dependență 
de alcool, droguri și alte substanțe toxice, persoane victime ale violenței domestice, persoane victime ale 
traficului de ființe umane. 
 
Condiții cu privire la clauzele minime specifice în scopul atingerii rezultatelor/ indicatorilor asumați de Asociația 
Română Anti SIDA – ARAS: 

1. Cabinetul de medicină de familie va efectua servicii medicale de prevenire și depistare precoce 
(screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în 
cadrul CARAVANEI MOBILE organizate de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Româna Anti 
SIDA – ARAS la datele stabilite de acestea și pentru persoane care îndeplinesc cumulativ cerințele 
referitoare la grupul țintă 

2. Returnarea testelor de diagnostic rapid și a materialelor consumabile/ accesorii predate în vederea 
derulării screeningului (depistare) sau a contravalorii acestora, în situația neutilizării acestora sau 
nejustificării utilizării corespunzatoare raportat la numărul de pacienți testați (luând în calcul marja de 
eroare de maxim 5% din numărul de teste de diagnostic rapid care pot avea rezultate invalide/ 
neconcludente). 

 
Conținutul dosarului de afiliere 
 
1. Documentele necesare pentru înscrierea în procesul de afiliere  
a) copia actului de identitate al reprezentatului legal al cabinetului medical; 
b) dovada existenței contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate în curs, sau contractul anterior însoțit 
de o notă justificativă; 
c) copia certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (cabinet medical individual, 
cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală); 
d) dovada înființării sediului secundar, dacă este cazul; 
e) certificat de membru emis de Colegiul Medicilor inclusiv avizul anual valabil pe anul curent privind 
exercitarea profesiei de medic și Codul de parafă pentru medicii care vor fi implicați în screening; 
f)  extras de cont pentru contul bancar al cabinetului medical (nu cont de trezorerie).  
 
2. Formulare solicitate 

a) Anexa 1 - cerere de înscriere în procesul de afiliere  
b) Anexa 2 - declarație privind evitarea dublei finanțări  
c) Anexa 3 - consimțământ GDPR 

 
Modalitatea și termenul de depunere a documentelor de participare în vederea afilierii: 
 
Dosarul candidatului se transmite prin e-mail către: afiliere_sud@arasnet.ro până la data de 14 octombrie 2022.  
 
CRITERII AFILIERE : 
Va fi afiliat primul cabinet care depune dosarul complet și care îndeplinește cerințele pentru afiliere din 
prezentul Anunț.  
  
Calendarul procedurii de afiliere a cabinetului de medicină de familie în activități de screening pentru testare/ 
stadializare pacienți în cadrul CARAVANEI MOBILE organizate de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu 
Asociația Româna Anti SIDA – ARAS. 



 

 

  
- 11 octombrie 2022 - Lansare procedură de afiliere a cabinetului de medicină de familie; 
- 11 – 14 octombrie 2022 - Depunerea aplicațiilor; 
- 11 – 18 octombrie 2022 - Proces de evaluare continuă. Verificarea aplicațiilor primite și desemnarea 
cabinetului admis; 
- 13 – 18 octombrie – Soluționarea contestațiilor 
- 19 octombrie 2022 - Publicarea listei FINALE a cabinetului afiliat. 
 
 
Verificarea aplicațiilor, soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor. 
 
Asociația Română Anti SIDA - ARAS va analiza toate documentele primite și va proceda la informarea cabinetului 
cu privire la rezoluția aferentă dosarului depus (admis/ respins). Rezultatele vor fi publicate și prin afișarea pe 
pagina web www.arasnet.ro, într-o listă ce va fi permanent actualizată. 
 
Asociația Română Anti SIDA - ARAS poate solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri ale documentelor depuse 
inițial. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 2 zile lucrătoare. 
 
Va fi declarat admis primul Cabinet de medicină de familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și 
care îndeplinește condițiile legale de organizare și funcționare, indiferent de zona în care acesta își are sediul 
pe teritoriul țării, care depune dosar complet.  
 
Cabinetul eligibil va fi implicat în activitățile de screening derulate în caravana mobilă, în conformitate cu 
prevederile contractului de prestări servicii și ale anexei 1 Condiții specifice semnate de ambele părți. 
 
 


