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STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE 
MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE 

SAU FIZIOLOGICE – PROTEZARE  ORL 
 
 

I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE 
 
Criterii: 
1. Furnizorul are aviz de funcţionare valabil pentru sediu / punctul de lucru, eliberat de 

Ministerul Sănătăţii Publice, conform prevederilor legale în vigoare.  
2. Furnizorul are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.  
3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberată de Autoritatea de Sănătate 

Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-
sanitare, după caz. 

4. Furnizorul are declaraţie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată 
de producător. 

5. Furnizorul are autorizaţie/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, 
după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale 
emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele comercializate. 

6. Furnizorul are o evidenţă cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate. 
7. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare/deţine autorizaţie 

sanitară de funcţionare valabilă, act de înfiinţare şi cod fiscal. 
8. Furnizorul are sediul/ punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal. 
9. Furnizorul asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spaţiu destinat 

recepţiei asiguraţilor şi sală de aşteptare. 
10. Atât la intrarea cât şi în incinta furnizorului nu există pericol de accidentare sau de 

vătămare corporală atât pentru asiguraţi cât şi pentru personal. 
11. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor. 
12. Furnizorul are încăperi special destinate depozitării produselor comercializate, 

confecţionării mulajelor şi protezelor precum şi încercării şi reglării protezei. 
13. Furnizorul deţine un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel, fax 

şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de 
sănătate. 

14. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi. 
15. În fiecare încăpere există un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziţiei 

privitorului. 
16. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la 

cunoştinţă în scris. 
17. Furnizorul are şi Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul 

a luat la cunoştinţă în scris. 
18. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS. 
19. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical. 

  
 

II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL 
 
Criterii: 
1. Personalul îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în materie.  
2. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are fişe de post cu atribuţiile specifice 

semnate de fiecare angajat şi de reprezentantul legal. 
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3. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are calificarea necesară îndeplinirii 
atribuţiilor din fişa de post. 

4. Personalul medico-sanitar angajat, după caz, face dovada deţinerii asigurării de 
răspundere civilă. 

 
 

III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILOR 
 
Criterii: 
1.   Furnizorul are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unităţii. 

  2.   Furnizorul are un program de lucru afişat, vizibil din exterior şi  este respectat astfel 
încât să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare. 

3. La sediul furnizorului se află expus la loc vizibil numele casei de asigurări cu care se 
află în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).  

4. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenţă (112). 
5. Furnizorul are afişată  în sala de aşteptare lista completă, actualizată cu toate 

produsele, care include preţul de vânzare al acestora si preţul de referinţă. 
6. Pentru fiecare produs comercializat există o fişă cu specificaţiile tehnice ale 

produsului şi care este accesibilă asiguraţilor. 
7. Furnizorul respectă prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive 

medicale. Există o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de Casa de Asigurări 
de Sănătate cu care se află în relaţii contractuale. 

8. Furnizorul oferă instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru dispozitivele          
comercializate, cel puţin în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată 
prin semnătură. 

9. Furnizorul are afişat la loc vizibil un document ce conţine drepturile ce decurg din       
calitatea de asigurat. 

10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligaţia informării asiguraţilor 
asupra utilizării acestora. 

11. Asiguraţii au acces neîngrădit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile          
numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii 
contractuale. 

  
 

IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARE 
 
Criterii: 
1. Aparatele şi instrumentele necesare protezării ORL, deţin certificate de înregistrare 

şi au verificare metrologică valabilă, conform reglementărilor legale în vigoare. 
2. Deţine cabină insonoră în conformitate cu reglementările legale şi audiometru ce 

deţine certificat de înregistrare şi verificare metrologică valabilă. 
3. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii necesară desfăşurării activităţii. 

 
 

V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR 
 
Criterii: 

1.   Furnizorul are certificate de calitate şi garanţie de la producător, pentru     
dispozitivele comercializate. 

2.  Furnizorul are un registru de garanţie cu rubrică pentru service în care asiguraţii   
confirmă primirea fişei de garanţie şi reparaţiile. 
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    3.  Furnizorul are un registru / jurnal de vânzări în care asiguraţii confirmă primirea  
dispozitivelor, precum şi facturier cu chitanţier. 

VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ  
FURNIZOR – CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 
Criterii: 

1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale  aşa cum sunt ele definite în contractul 
de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  


