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Incheiat astazi 22.03.2017 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,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare,

-  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 mixta  formata din reprezentantii :

CAS BACAU   - ec. Alla IUGA
     - ec. Daniela PREDOIU

DSP Bacau      - dr. Cecilia LUCACI
     - dr. Mihaela ARIM

Colegiul Medicilor – dr. Elena-Antoaneta STANGA

Cosiliul Judetean Bacau– Anca Virginia Sava-Gaina

Comisia s-a intrunit in vederea analizarii urmatoarelor :

1. Stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei
medicilor de o anumita specialitate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi.

2. Analizarea  situatiilor  in  care  un  medic  poate  acorda  servicii  medicale
spitaicesti  in  cadrul  a  doua spitale  aflate  in  relatie  contractuala  cu  CAS
Bacau, cu respectarea legislatiei muncii.

3. Diverse
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I.  La  stabilirea  zonelor/localităţilor  deficitare  din  punctul  de  vedere  al
existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi,
în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două unittai
sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, se au
în vedere următoarele criterii:
    a) structura unităţii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;
    b)  numărul  de  paturi  stabilit  potrivit  structurii  spitalelor,  aprobată/avizată  de
Ministerul Sănătăţii;
    c)  numărul  de  cazuri  externate  -  spitalizare  continuă,  calculat  la  capacitatea
maximă  de  funcţionare  a  spitalului,  potrivit  structurii  organizatorice  a  spitalului,
aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, şi normativelor în vigoare, pe
secţii şi compartimente;
    d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii
spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numărul de posturi aprobate,
potrivit legii;
    e) normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin
ordin al ministrului sănătăţii;
     f) la analizarea situaţiilor în care un medic solicită să furnizeze servicii medicale
în  cadrul  a  două unităţi  sanitare  distincte  se  va  avea  în  vedere  şi  distanţa  dintre
unităţile  sanitare  în  care  medicul  solicită  să  desfăşoare  activitate,  coroborat  cu
programul de activitate.

Au fost analizate solicitarile urmatorilor furnizori : 

1. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti (specialitatea neonatologie)
2. Spitalul Orasenesc « Ioan Lascar » Comanesti(specialitatea ATI)
3. SC Eldimed Materna SRL (specialitatea ATI)
4. SC Clinica Palade SRL (specialitatea ATI)

CAS BACAU   - ec. Alla IUGA
     - ec. Daniela PREDOIU

DSP Bacau      - dr. Cecilia LUCACI
     - dr. Mihaela ARIM

Colegiul Medicilor – dr.Elena-Antoaneta STANGA

Cosiliul Judetean Bacau– Anca Virginia Sava-Gaina

Secretar comisie  -  Inf. Liliana BURLANCEA



HOTARAREA COMISIEI:

1. Cu unanimitate  de  voturi  comisia  hortarasete  ca  zonele/localităţile
deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în
cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în care un medic poate acorda servicii medicale
spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări
de sănătate sunt urmatoarele:

- Spitalul  Municipal  de  Urgenta  Moinesti  pentru  d-na  dr.  Mihaila
Lucia  cu  specialitatea  Neonatologie  cu  program de  3.5  h/zi  si  in
Spitalul Municipal Onesti  cu  7h/zi.

- Spitalul Orasenesc « Ioan Lascar » Comanesti pentru dl. dr. Serban
Aurel  si  dl.  dr.  Bostan  Iurie  cu  specialitatea  ATI  cu  program de
3.5h/zi si in Spitalul Municipal Onesti  cu 7h/zi. 

- SC  Eldimed  Materna  SRL  pentru  dl  dr.  Dahnovici  Georgel  cu
specialitatea ATI cu program de 2,0 h/zi si in Spitalul Judetean Bacau
cu 7h/zi.

- SC  Clinica  Palade  SRL  pentru  d-na  dr.  Tutunaru  Cristina  cu
specialitatea ATI cu program de activitate de 3.5h/zi si  in Spitalul
Judetean de Urgenta Bacau cu  7h/zi si pentru dr. Anghel Maria Nina
cu specialitatea ATI cu program de activitae de 3.5h/zi si in Spitalul
Municipal de Urgenta Moinesti cu  7h/zi.

 
 

PRESEDINTELE COMISIEI
Anca Virginia SAVA GAINA          
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