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Cas Ialomita 

Nr. 5390/6666/10,07,2019 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 10,07,2019 
 

 

In sedinta comuna a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) 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 spitalicească - 

        

    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 schimbarea membrilor comisiei– 

anexa nr.1; 

3. Aprobarea criteriilor ce stau la baza analizei si luarii hotararilor comisiiei avand in vedere schimbarea 

membrilor comisiei – anexa nr.2; 

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

respectiv: 

a) stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită 

specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor prevăzute la lit. b); pentru 

stabilirea zonelor/localităţilor menţionate anterior se va avea în vedere numărul de medici de specialitate 

existent în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, conform structurii acestora, având în vedere actele normative 

în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător 

specialităţii secţiei/compartimentului; 

b) analiza situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două/trei unităţi 

sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei 

muncii. 

  

In  baza urmatoarelor: 

a) structura organizatorică a fiecarei  unităţi sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii; 

    b) numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii; 

    c) numarul de paturi de spitalizare continua contractate – propuse de comisia de specialitate si inaintate 

spre avizare CMAS si MS; 

    d) numarul de paturi de spitalizare de zi in structura fiecarei unitati sanitare; 

    e) 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; 

    f) 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; 

    g) normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii; 

    h) situaţiile în care un medic solicită să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două/trei unităţi 

sanitare distincte pentru care se va avea în vedere şi distanţa dintre unităţile sanitare în care medicul solicită 

să desfăşoare activitate, coroborată cu programul de activitate. 
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Fata de situatiile si datele prezentate de CAS Ialomita, comisia a stabilit ca judetul Ialomita, cu foarte 

putine exceptii este un judet deficitar din punct de vedere al prezentei medicilor de specialitate care 

acorda servicii in unitatile sanitare cu paturi. 

In acest context, dupa analiza si discutarea ordinei de zi , comisia a stabilit urmatoarele: 

 

- a fost ales Presedintele comisiei in persoana domnului dr. VICTOR POGOREVICI – 

PRESEDINTE CMR Ialomita  cu un mandat de sase  luni; 

- au fost aprobate zonele si in cadrul acestora specialitatile deficitare din punct de vedere al 

existentei medicilor de o anumita specialitate conform anexelor la prezentul proces verbal; 

                     - au fost stabilite situatiile în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a 

două/trei unități sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea 

legislaţiei muncii conform anexelor la prezentul proces verbal; 

Anexele nr.1, 2,  3.1, 3.2, 3.3 si 3.4 fac parte integranta din prezentul procres verbal; 

Drept pentru care a fost incheiat prezentul proces verbal in trei 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. VICTOR POGOREVICI – PRSEDINTE CMR IALOMITA 

 


