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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 20.04.2018 in baza:

- HG  nr.  140/2018  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 2018-2019, 
- Ordinului MS/CNAS nr 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
in anul 2018 a HG nr. 140/2018.
- Ordinului  MS/CNAS  nr.  400/833/2018  pentru  aprobarea  regulamentelor-cadru  de
organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr. 140/2018,
- Ordinului MS/CNAS nr. 399/834/2018 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza
indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor HG nr.140/2018.
.
I.  S-a intrunit comisia pentru  asistenţa medicală primara in vederea analizarii urmatoarelor
:

 Stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban
 Stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural
 Stabilirea numarului minim de persoane asigurate inscrise  pe listele medicilor de familie din

mediul  rural,  pe unitati  administrativ-teritoriale,  pentru pentru care  se incheie  contract  de
furnizare  de  servicii  medicale  din  asistenta  medicala  primara  cu  casele  de  asigurari  de
sanatate.

 Stabilirea zonelor din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de
medici  de  familie,  pentru  care  se  pot  incheia  contracte  cu  medicii  de  familie  cu  liste
cuprinzand sub 800 de persoane asigurate inscrise si  numarului minim de persoane asigurate
inscrise pentru aceste zone.

 Analizarea situaţiilor  în  care  numărul  de persoane asigurate  înscrise  pe listele  proprii  ale
medicilor de familie se menţine timp de 6 luni consecutive la un nivel mai mic cu 20% din
numărul  minim  de  persoane  asigurate  înscrise  pe  lista  proprie,  stabilit  pentru  unitatea
administrativteritorială/zona respectivă, situaţii  ce pot  conduce la încetarea contractului de
servicii  medicale  în  asistenţa  medicală  primară,  pentru  cabinetele  medicale  individuale,
respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se înregistrează astfel de
situaţii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale; 

 Analizarea situaţiilor 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; 

 Stabilirea situaţiilor  de încadrare a unităţilor  administrativ-teritoriale/zonelor deficitare din
punctul de vedere al existenţei medicilor de familie; unităţile administrativ-teritoriale/zonele
se încadrează în unităţi administrativ-teritoriale/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2
ani  numărul  medicilor  de  familie  a  fost  sub  cel  necesar  sau  în  unitatea  administrativ-
teritorială/zona respectivă nu a funcţionat un medic de familie în relaţie contractuală cu casa
de asigurări de sănătate;

 Diverse

II La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere
următoarele criterii:

    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului Bacau, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi
populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de
Institutul Naţional de Statistică;
    b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului Bacau,
distribuţia  acestora în mediul  urban,  precum şi numărul  de persoane asigurate  înscrise pe listele
medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană;



    c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al
asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
    d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se
încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din
punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.

La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere
următoarele criterii:

    a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe
unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de
Statistică;
    b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului,
distribuţia  acestora  în  mediul  rural,  precum şi  numărul  de  persoane asigurate  înscrise  pe  listele
medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială;
    c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al
asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
    d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se
încheie contractul de furnizare de servicii medicale, 

La stabilirea numărului minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul
rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii

medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere
următoarele criterii:

   a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe
unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de
Statistică;
    b) numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului,  distribuţia
acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
    c)  numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului,
distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
    d) unităţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 800 de locuitori, din care:
    - unităţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;
    e) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în
unitatea  administrativ-teritorială  respectivă,  coroborat  cu  numărul  necesar  de  medici  de  familie
stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.

COMISIA     :
CAS BACAU            -   Alla Iuga
                                   -   Liliana Burlancea

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

Colegiul Medicilor   -  Dr. Milena IONESCU     
 

Secretar comisie -     Ing. Cecilia NEDELCU



HOTARAREA COMISIEI: 

1. Necesarul de medici de familie din mediul urban din  judetul Bacau  este 166 de medici
stabilit conform criteriilor prevazute in legislatie,conform anexa1.

2.  Necesarul de medici de familie din mediul rural din  judetul Bacau  este 148 de medici   
    stabilit conform criteriilor prevazute in legislatie conform anexa1.

3 Numarul minim de persoane asigurate inscrise  pe  listele  medicilor de familie din mediul
rural,  pentru  care  se  incheie  contracte  de  furnizare  de  servicii  medicale  in  asistenta
medicala primara intre furnizori si CAS Bacau  este stabilit de catre comisia mixta pentru
un numar  de  500 de asigurati, conform anexa 4.

4. Comunele cu deficit de medici din punct de vedere al prezentei medicului de familie si
pentru care se acorda un numar suplimentar de puncte « per capita » conform prevederilor
art.1, alin (2) lit. a, pct.4 din Anexa 2 din Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018, sunt
prevazute in anexa 3.

5.  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
2018, sunt prevazute in anexa 5.

                                                                 PRESEDINTELE COMISIEI

                        DR.  CRISTINA MATANIE 
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