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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 21.03.2017 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 2017 a
HG nr. 161/2016.

- Ordinului MS/CNAS nr. 771/378/2016 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a
comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 161/2016,

-  Ordinului MS/CNAS nr. 772/379/2016 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 primara formata din reprezentantii :

CAS BACAU          -   Alla Iuga
                                 -   Liliana Burlancea

DSP Bacau              -   Dr.Cristina MATANIE
                                  -   Dr. Mihaela ARIM 

Colegiul Medicilor   -  Dr. Costin TINTARU      

Patronatul Mediiclor de Familie – Dr. Marilena CALIMAN

Asociatia Medicilor de Familie  - Dr. Catalin Dumitru ANDREESCU

Secretar comisie: -   Ing. Cecilia NEDELCU

Cu urmatoarea ordine de zi:
1. Stabilirea sporurilor pentru conditiile in care isi desfasoara activitatea pe baza criteriilor aprobate

prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr. 391/187/2015  pentru anul 2017. 
2. Diverse

S-au  analizat situaţiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară în funcţie de
condiţiile  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea,  în  baza  criteriilor  aprobate  prin  ordin  al  ministrului  sănătăţii  şi  al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

 Sporurile pentru anul 2016 au fist verificate de Curtea de Conturi a Romaniei in timpul misiunii la
CAS Bacau din perioada ianuarie- februarie 2017. In urma contolului nu s-au constat erori, drept urmare
propunem pastrarea sporurilor calculate pentru anul 2016 si pentru anul 2017, cu cateva exceptii ca urmare a
modificarilor survenite pana la aceasta data.
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HOTARAREA COMISIEI: 

1. Sporurile pentru conditiile in care isi desfasoara activitatea pe baza criteriilor aprobate
prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS nr. 391/187/2015  pentru anul
2017, sunt stabilite conform anexei nr.1. 

2. Mentionam ca sporurile  calculate pentru anul 2016 raman valabile si pentru anul 2017,
cu cateva exceptii ca urmare a modificarilor survenite pana la aceasta data, si anume :

a. Se elimina urmatoarele sporuri :
1. CMI dr. Neacsu Ciprian –pct de lucru Goiasa
2. CMI dr. Pop Iuliana – pct de lucru Dofteana
3. CMI dr. Diaconita Fernanda – pct de lucru Fundu Racaciuni
4. CMI dr. Chiribau Cristina – pentru cabinet Beresti Bistrita

b. Se calculeaza spor de zona pentru CMI dr. Porumbin Valeria (medic nou venit), pentru
cabinet Dofteana

c. Se diminueaza sporul de zona cu 20 puncte pentru CMI dr. Voicu Valeria  Sanda din
Plopana, ca urmare a recalcularii necesarului de medici.

d. Ca urmare a recalcularii necesarului de medici, sporul de zona creste  cu cate 20 de puncte
pentru urmatoarele situatii :

1. CMI dr. Fuica Marciana - pentru cabinet Beresti Bistrita

2. CMI dr. Barzan Razvan - pentru cabinet Asau

3. CMI dr. Ferent Marius - pentru cabinet Asau

                                                             PRESEDINTELE COMISIEI

                   DR.  CATALIN ANDRIESCU 
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