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    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IALOMIŢA 

    SLOBOZIA, str. MATEI BASARAB, nr. 175, cod 8400 

    Telefon: 0243/ 231665;  FAX : 0243/232750 

 

 

Nr. 7167 din 22.07.2019 

 

Se aproba , 

Presedinte Director General, 

Ec. Mihai Geanta 

Referat 

Privind informarea subcomisiei de stabilire a sporurilor pentru medicii de familie  

 

 

 

 In conformitate cu Procesul Verbal nr. 5392/6664 din 10.07.2019 si Hotararea nr. 36/10.07.2019 a 

comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 alin. (1) - (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anii 2018 -2019- pentru asistenţa medicală primară , fata de atributiunile de la punctul e din regulamentul privind 

atributiunile comisiei,respectiv: 

 

“e) analizează 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” 

 

Avand in vedere numarul mare de medici de familie, prin Decizia Presedintelui Director General 

nr.33 din 05.04.2018, a fost stabilita o alta comisie careia i-au fost delegate aceste atributiuni si care 

analizeaza solicitarile depuse de medici conform Ordinului nr.391/2015 pentru aprobarea criteriilor de 

incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate in 

functie de conditiile in care se desfasoara activitatea si va stabilli procentul de majorarare aferent 

conditiilor specifice in care medical isi desfasoara activitatea, stabileste sporurile aferente si supune spre 

aprobare Presedintelui director general al CAS Ialomita aplicarea hotararilor comisiei; 

Fata de cele de mai sus se inainteaza aceste comisii anexa la procesul verbal nr. 5392/6664/10.07.2019 

in vederea informarii asupra zonelor stabilite de comisie ca fiind deficitare din punct de vedere al 

prezentei medicului de familie in vederea analizei criteriului de la punctul 5 din Ordinul nr. 391/2015; 
 

 

  

 

Director ex. DRC 

Ec. Anda Busuioc 

CAS IALOMIŢA 


