HOTARARE
Nr. 17 din 10.07.2019
comisia constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (4) şi (5) şi art. 40 alin. (2) şi (3) 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 ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru
specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare Hotaraste:

ART.1 Se aproba:
1. REGULAMENTUL de functionare a comisiei – anexa nr.1;
2. criteriile in baza carora comisia analizeaza si ia Hotarari – anexa nr.2;
3. numarul necesar de medici de pentru specialitati clinice si numarul necesar de norme,
pentru fiecare zona a judetului pentru care se poate incheia contract de furnizare de
servicii medicale de specialitate in anul 2019 conform anexelor la prezenta Hotarare;
4. zonele si specialitatile pentru care se poate incheia contract cu un cabinet medical cu
program mai mic de 35 de ore pe saptamana conform anexelor la prezenta Hotarare astfel:
 pentru medicii existenti in contract la data prezentei se aproba continuarea
relatiilor contractuale indiferent de programul de lucru al cabinetului medical;
 pentru specialitatile clinice deficitare pe fiecare zona, in vederea asigurarii
serviciilor medicale de specialitate, se aproba incheierea contractului indiferent
de programul de lucru al cabinetului medical ca si:
 repartizare pe zile;
 numarul de ore de program zilnic;
 numarul total de ore de prgram pe saptamana;
In conditiile in care:
o medicul desfasoara program de activitate la un alt loc de munca –
in afara sistemului de asigurari sociale de sanatate si pentru o alta
specialitate medicala;
o activitatea desfasurata in celalalt loc de munca nu contravine
prevederilor actelor normative ce reglementeaza relatiile
contractuale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate,referitoare la incompatibilitati ;
o medicul desfasoara activitate intr-o sectie de spital in contract cu
casa de asigurari de sanatate;
o la solicitarea fundamentata si justificata a medicului – pentru ale
situatii;


pentru specialitatile clinice deficitare pe fiecare zona, in vederea asigurarii
serviciilor medicale de specialitate, se aproba incheierea actelor aditionale la
contractul de furnizare de servicii medicale pentru specialitati clinice si de
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recuperare reabilitare a sanatatii in ambulatoriu pentru punctele de lucru
deschise de medicii specialisti;
5. .numarul necesar de medici de specialitate recuperare reabilitare a sanatatii in
ambulatoriu si numarul necesar de norme, pentru fiecare zona a judetului pentru care se
poate incheia contract de furnizare de servicii medicale de specialitate in anul 2019
conform anexelor la prezentul proces verbal;
6. 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;
ART. 2 Se numeste in functia de Presedinte DAN NOEL – DSP IALOMITA cu un mandat de sase
luni incepand cu data prezentei ;

Presedinte ,
DAN NOEL
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