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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 16.03.2016 in baza:

-  HG  nr.  161/2016  pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  si  a  Contractului-Cadru  care

reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare,

             -  Ordinului MS/CNAS nr 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in

anul 2016 a HG nr. 161/2017.

- Ordinului MS/CNAS nr. 1249/1196/2016 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si

functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 161/2016,

- Ordinului MS/CNAS nr. 1248/1195/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii

atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr.161/2016.

          S-a intrunit comisia pentru  asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile

clinice si pentru specialitatea clinica reabilitare medicala formata din reprezentantii :

CAS BACAU      - ec. Alla IUGA
     - ref. Cristina CRIHANA

DSP Bacau          - dr. Cristina MATANIE
                             - dr. Linda CIOBANITA

Colegiul Medicilor – dr. Ofelia MIRFU

Cu urmatoarea ordine de zi:

1. Evaluarea situatiilor  de fapt raportate la atributiile proprii
2. Diverse

S-au  analizat toate atributiile comisiei, respectiv :

1. Stabilirea  numărului  de  norme  necesare  pentru  fiecare  specialitate  clinică  şi  specialitatea
reabilitare medicală pe judeţ. Prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi
şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână;

2.  Stabilirea  numărului  necesar  de  medici  de  specialitate  pentru  fiecare  specialitate  clinică  şi
specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ,  pentru care se poate încheia contract de furnizare de
servicii medicale, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi
specialitatea reabilitare medicală, cu casa de asigurări de sănătate;

3. Analizeaza situatiile  de incadrare a cabinetelor  medicale in asistenta  medicala ambulatorie  de
specialitate in functie de conditiile in care isi desfasoara activitate, in baza criteriilor aprobate prin
ordin ala ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS
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4. Analizarea  situaţiilor  de  încadrare  a  localităţilor/zonelor  deficitare  din  punctul  de  vedere  al
existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice şi de specialitate reabilitare medicală
pentru  îndeplinirea  obligaţiei  prevăzute  la  pct.  5;  localităţile/zonele  se  încadrează  în
localităţi/zone  deficitare  în  situaţia  în  care  în  ultimii  2  ani  numărul  medicilor  de  o  anumită
specialitate  clinică,  inclusiv  specialitatea  reabilitare  medicală,  a  fost  sub  cel  necesar  sau  în
localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică, respectiv de
specialitate reabilitare medicală în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

        La  stabilirea  numărului  de  norme necesare  pentru  fiecare  specialitate  clinică  şi  pentru
specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ, se au în vedere următoarele criterii:
    a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe
săptămână;
    b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală, în anul curent;
    c) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi
administrativ-teritoriale/zone,  structura  pe  grupe  de  vârstă,  utilizând  ultimele  date  puse  la  dispoziţie  de
Institutul Naţional de Statistică;
    d) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului;
    e) numărul, beneficiari de programe naţionale de sănătate, distribuţia acestora pe unităţi administrativ-
teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui număr în ultimii 2 ani;
    f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare
medicală în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori şi decontate de casa
de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani;
    g) existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste;
    h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de
servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;
    i)  numărul mediu de consultaţii  ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate
clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală;
    j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a
serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu şi de medicii de specialitate
reabilitare medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
      La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi
pentru specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul
rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie  de specialitate  pentru specialităţile  clinice,  respectiv  contract  de  furnizare  de  servicii
medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală, cu
casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi
administrativ-teritoriale/zone,  structura  pe  grupe  de  vârstă,  utilizând  ultimele  date  puse  la  dispoziţie  de
Institutul Naţional de Statistică;
    b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului;
    c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare
medicală, stabilit la nivelul judeţului;
    d)  prevederile  actelor  normative  în  vigoare  ce  reglementează  contractarea  şi  decontarea  serviciilor
medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialităţile
clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală cu casele de asigurări de sănătate;
    e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală, în anul curent;
    f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport
cu dispersia populaţiei.

        La stabilirea localitatilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de
specialitate pentru specialitati  clinice si pentru recuperare,  medicina fizica si balneologie,  se au în
vedere următoarele criterii:



    a) localităţile/zonele în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică şi pentru
specialitatea  recuperare,  medicina  fizica  si  balneologie a  fost  sub  cel  necesar  sau  în  localitatea/zona
respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică şi de specialitate  recuperare, medicina
fizica si balneologie în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

CAS Bacau         - ec. Alla IUGA
     - ref. Cristina CRIHANA

DSP Bacau          - dr. Cristina MATANIE
                             - dr. Linda CIOBANITA

Colegiul Medicilor – dr. Ofelia MIRFU

Secretar comise –ref. Simona Axente



HOTARAREA COMISIEI:

1. In  anexa  nr.  1  sunt  prezentate   zonele  deficitare  din  punctul  de  vedere  al  existentei

medicilor   de specialitate  pentru specialitati  clinice  si  pentru specialitatea  recuperare,  medicina  fizica  si

balneologie, calculate in baza urmatoarelor considerente:

- la numarul consultatiilor  raportate  in anul 2016 in SIUI  si s-a calculat  numarul de norme  prin

impartirea consultatiilor din 2016 la 12 luni, la 20 zile lucratoare (s-a stabilit aceasta medie ) si la 19

consultatii in medie pe zi pentru o norma intreaga ( 7 ore), motivat de  faptul ca desi in functie de

specialitati se pot efectua mai multe consultatii pentru o norma intreaga,  in raportarile furnizorilor de

serviciilor  medicale in ambulatoriul  de specialitate  se regasesc servicii  medicale si consultatii,  in

cadrul unei norme. 

- Normele  astfel  calculate   pe zone si  specialitati  au fost  indexate  cu 15%  si  apoi  comparate  cu

numarul de norme contractate la 31.03.2017 si numarul de norme ofertate pentru aprilie-decembrie

2017, rezultand un deficit sau excedent pe specialitati si zone. 

Numarul  de  norme  necesare  pe  specialitati,  respectiv  numarul  necesar  de  medici  pe

specialitati atat pentru mediul urban cat si pentru mediul  rural aprobate de comisie sunt prezentate in anexa

nr. 1. In vederea stabilirii acestora s-au avut in vedere si :

- numarul de consultatii realizate in anii 2015-2016 pentru fiecare specialitate, numarul de norme si

medici   aflati  in  contract  cu CAS Bacau  la  31.03.2017, fondurile  alocate  cu  destinaţia  servicii

medicale ambulatorii de specialitate in anii 2015-2017 – anexa nr. 1,

- numarul  de norme realizate  –raportate  la  numarul  de consultatii  calculate,   formula  tine cont de

timpul  alocat   pentru  consultii  pe  fiecare  specialitate(  15  minute   cu  exceptia  neurologiei  si

neuropsihiatriei – 20 minute si 30 minute pentru psihiatrie si bft)- anexa nr. 2,

- numarul  de  norme  si   medici   ofertati  pentru  aprilie-decembrie  2017  pe  fiecare  furnizor  pe

specialitati- anexa nr.3,

- numarul de norme si  medici  ofertati pentru iulie-decembrie 2016 pe fiecare furnizor pe specialitati-

anexa nr.4,

- numărul de asiguraţi la nivelul judeţului pe urban si rural si pe zone  pentru anii 2016 si 2017 –anexa

nr.5-6,

PRESEDINTELE COMISIEI

                                                      dr. Marilena CALIMAN
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