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COMISIA CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 87 ALIN. (3) DIN
CONTRACTUL – CADRU PENTRU PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ

SPITALICEASCĂ IN JUDEŢUL BUZAU

Hotararea nr. 1 din iunie 2014

Comisia constituită în baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul – cadru
pentru asistenţa medicală spitalicească in judeţul Buzau, in temeiul:
- Dispozitiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificări şi

completări ulterioare;

- Prevederilor H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 si a
Normelor metodologice de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul M.S. si C.N.A.S.
nr. 619/360/2014;

Avand in vedere prevederile:

- Procesul verbal de constituire a comisie din data de iunie 2014
Emite urmatoarea

H O T A R A R E

Art. 1. Comisia pentru stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al
existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi si
pentru analizarea situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în
cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu
respectarea legislaţiei muncii, in judetul Buzau, are urmatoarea componenta:
A. Reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:

- ec. Paula Grigore
- jr. Simona Anghel

B. Reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Venera Acsinte
- dr. Toader Celine

C. Reprezentant al Colegiului Judetean al Medicilor Buzau ,
- dr Ungureanu Ovidiu

D. Reprezentant al Consiliului Judetean Buzau:
- dna Gadei Nicoleta

Art. 2. Comisia are urmatorii membrii supleanţi, care in situaţia în care unul dintre
membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei acesta va fi înlocuit de către
instituţia / organizaţia care l-a desemnat:
A. din partea Casei de Asigurări de Sănătate Buzau:

- ec. Loredana Lica
- ing. Doru Boldojar
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B.din partea Direcţiei de Sănătate Publică Buzau:
- dr. Scintei Carmen
- dr. Lixandru Veronica

C.din partea Colegiului Judetean al Medicilor Buzau,
-
D. Reprezentant al Consiliului Judetean Buzau

- dna Lungu Roxana

Art. 3. Presedintele comisiei este …………………………………………………….…. ,
cu un mandat pe durata a 6 (şase) luni, de la data desemnarii.

Art. 4. Se aproba regulament-cadru de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în
baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, pentru asistenţa medicală spitalicească si
criterii ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art.
87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 -
2015, pentru asistenţa medicală spitalicească.

Art. 5. Se stabilesc zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei
medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, anexa…….:

Art. 6. Se stabilesc situaţiile în care un medic poate acorda servicii medicale
spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii, anexa………:

PRESEDINTE,


