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Cas Ialomita 

Nr. 5392/_____________din 10.07.2019 

 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 10.07.2019 
 

 

In sedinta comuna a comisiei 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 - 

           

 Sedinta s-a desfasurat la sediul CAS Ialomita in prezenta membrilor comisiei nominalizati prin Decizia 

Presedintelui Director General al CAS Ialomita nr. 56 din 11.06.2019; 

  

Ordinea de zi : 

1. Alegerea Presedintelui comisiei; 

2. Aprobarea regulamentului de functionare a comisiei avand in vedere nominalizarea noilor membri din 

partea DSP Ialomita– anexa nr.1; 

3. Aprobarea criteriilor ce stau la baza analizei si luarii hotararilor comisiei avand in vedere nominalizarea 

noilor membri din partea DSP Ialomita – anexa nr.2; 

    4. Indeplinirea atributiunilor comisiei in vederea desfasurarii actiunii de contractare pentru anul 2019, 

respectiv: 

a) stabileşte necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane, atât 

pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii 

medicale din asistenţa medicală primară cu casa de asigurări de sănătate; 

b) stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise 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; 

c) stabileşte 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, şi stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise pentru aceste zone; 

d) analizează situaţiile 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 administrativ-teritorială/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; 

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; 

precizare: 

  In ceea ce priveste indeplinirea acestei atributiuni, avand in vedere numarul mare de medici de familie, prin Decizia 

Presedintelui Director General a fost stabilita din anul 2018 o alta comisie formata din reprezentantii CAS, DSP, CMR 

,AMF si PMF Ialomita 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 afferent conditiilor specifice in care 

medical isi desfasoara activitatea, stabileste sporurile aferente si supune spre aprobare Presedintelui director general al CAS 

Ialomita aplicarea hotararilor comisiei; 
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f) analizează situaţiile 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; 

g) analizează situaţiile în care medicul nou-venit care a încheiat contract de furnizare de servicii medicale 

pentru o perioadă de maximum 6 luni, după încetarea convenţiei încheiate pentru maximum 6 luni, nu a înscris 

numărul minim de persoane asigurate pe listă stabilit potrivit art. 2 alin. (1) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 140/2018, situaţie în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate poate înceta la 

expirarea celor 6 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisie. 

In desfasurarea lucrarilor, comisia a avut in vedere urmatoarele: 

 Numarul de medici de familie existenti in fiecare localitate din judet; 

 Necesarul de medici de familie pentru fiecare localitate avandu-se in vedere: 

1. Populatia din fiecare localitate – conform datelor transmise de catre I.N.S. Ialomita; 

2. Numarul optim de persoane inscrise pe lista fiecarui medic de familie – 800; 

 Localitatile din judete in care functioneaza puncte secundare de lucru ale medicilor in contract 

avizate de CMR si de DSP Ialomita; 

 Prevederile Contractului-cadru si ale Normelor metodologice de aplicare aplicabile functie de 

hotararile comisiei, respectiv: 

“ 1. În localităţile urbane 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, zone stabilite de comisia prevăzută la alin. (1). Pentru aceste zone din mediul 

urban comisia prevăzută la alin. (1) stabileşte şi numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de 

familie pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale. 

2. În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi 

numărul de puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după 

cum urmează: 

    - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000; 

    - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000; 

    - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. 

    Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate 

administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilit 

de comisia prevăzută la art.2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018,  se reduce după cum 

urmează: 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%; 

3.  În situaţia în care numărul de persoane asigurate înscrise pe lista medicului de familie depăşeşte 2.200 şi numărul de 

puncte "per capita"/an depăşeşte 18.700 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se reduce după cum urmează: 

    - cu 25%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 18.701 - 22.000; 

    - cu 50%, când numărul de puncte "per capita"/an este cuprins între 22.001 - 26.000; 

    - cu 75%, când numărul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000. 
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    Numărul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

care au cel puţin un medic angajat cu normă întreagă şi pentru cabinetele medicale care se află într-o unitate 

administrativ-teritorială/zonă urbană cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie, stabilit de 

comisia prevăzută la art.2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018,  se reduce după cum urmează: 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face 100%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 25%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 50%; 

    - pentru medicii de familie care au înscrişi pe lista proprie peste 2.200 asiguraţi şi un număr de puncte/an ce depăşeşte 

30.000 puncte, numărul de puncte ce depăşeşte acest nivel se diminuează cu 75%;” 

4. Medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană - în condiţiile prevederilor art. 13 

alin. (1) și art. 15 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018,  chiar dacă la sfârşitul celor 6 luni 

pentru care au avut încheiată convenţie de furnizare de servicii medicale nu au înscris numărul de persoane asigurate 

prevăzut la art. 2 alin. (1) şi alin. (4) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, încheie 

contract cu casa de asigurări de sănătate pentru lista pe care şi-au constituit-o până la data încheierii contractului; medicii 

nou-veniţi au obligaţia ca în termen de maximum 6 luni de la data încheierii contractului să înscrie numărul minim de 

persoane asigurate. În caz contrar, contractul încheiat între medicul de familie nou-venit şi casa de asigurări de 

sănătate poate înceta la expirarea celor 6 luni, cu excepţia situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit 

prevederilor art. 2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane 

asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată de medicul de familie la 

sfârşitul celor 6 luni.” 

 

Fata de situatiile si datele prezentate de CAS Ialomita, comisia a stabilit urmatoarele : 

- a fost ales Presedintele comisiei in persoana  doamnei Maria Calin   - DSP Ialomita cu un mandat de 

6 ( sase )  luni; 

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

- au fost aprobate criteriile in baza carora comisia analizeaza si ia Hotarari – anexa nr.2; 

- 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 conform anexei nr. 3  la prezentul proces verbal; 

             - 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; 

            - 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; 

- se aproba incheierea actelor aditionale la contractele in derulare  de furnizare de servicii medicale in asistenta 

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

proces verbal; 

             - 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 
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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; 

 

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal in patru exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte; 

 
Comisia , 

CAS IALOMITA                                                                                                                     DSP IALOMITA 

 

EC. MIHAI GEANTA-PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL                           DAN NOEL-INSPECTOR SUPERIOR  

 

 

EC. DOINA STAN–  DIRECTOR EX. ECONOMIC                                             REF. MARIA CALIN  

 

EC. ANDA BUSUIOC – dir.ex. D.R.C.,  

 

CMR IALOMITA 

 

DR. MARINESCU IOLANDA – MEDIC DE FAMILIE 

 

MEMBRII CU ROL CONSULTATIV 

 

- DR. ANDREIA RADU  – AMF IALOMITA; 

 

 

- DR. OPRITESCU MIRELA – PMF IALOMITA 

 

 


