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HOTARARE 

Nr. _____ 36______/10.07.2019 

 
comisia constituita 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 cu modificarile si completarile ulterioare 

- pentru asistenţa medicală primară - 

 

 Hotaraste: 
 

1. a fost ales Presedintele comisiei in persoana doamnei Maria Calin – DSP Ialomita cu un mandat de 6 ( 

sase )  luni; 

2. a fost aprobat REGULAMENTUL de functionare a comisiei – anexa nr.1; 

3. au fost aprobate criteriile in baza carora comisia analizeaza si ia Hotarari; 

4. a fost aprobat numarul necesar de medici de familie pentru care se poate incheia contract de furnizare de 

servicii in asistenta medicala primara pentru fiecare zona/localitate, avand in vedere numarul optim de 

persoane inscrise de 1800 se aproba conform anexei nr. 3  la prezentul proces verbal; 

             5.  s-au aprobat zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici 

de familie, pentru care se pot încheia contracte cu medicii de familie cu liste cuprinzând sub 800 de persoane asigurate 

înscrise se aproba conform anexei nr.3  la prezentul proces verbal; 

6.  unităţile administrativ-teritoriale/zonele 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;se aproba conform anexei nr. 3  la prezentul proces verbal; 

7.se aproba incheierea actelor aditionale la contractele  de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala 

primara  pentru punctele secundare de lucru autorizate si evaluate conform anexei nr.3 la prezentul proces verbal; 

             8. se deleaga atributiile privind 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 unei subcomisii care are ca unica atributiune 

analiza situatiilor si stabilirea sporurilor specifice in conformitate cu prevederile Ordinului nr.391/187/2015 pentru 

aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale / punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenta 

medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice din mediul rural si din mediul urban 

– pentru orasele cu un numar de panala 10.000 locuitori, in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea; 

 

Presedinte , 

MARIA CALIN 


