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SERVICIUL  DECONTARE SERVICII MEDICALE                                                   De acord, 

Nr.  14//20.02.2020                                                                                              Presedinte- Director General 

                                                                                                                  Ec. Costinel Alin Voiculet  

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE 
INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU  IN FEBRUARIE 2020 

 

In conformitate cu dispozitiile : 

• Art.3, art.43 si art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

• Art. 288 alin. 5 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii; 

• Art. 13 din Regulamentul de Organizare si Functionare al C.A.S. Valcea; 

• HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019; 

• Art.4 alin.1) si 2) din anexa 31A din Ordinul nr.397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate in anul 2018; 

• Adresa C.N.A.S. nr. P 1233/10.02.2020, privind creditele de angajament alocate pentru MARTIE 

2020; 

Avand in vedere art.4, alin 1) si 2) conform caruia valoare lunara de contract poate fi depasita 

cu 5% cu conditia diminuarii valorii de contract din luna urmatoare si suma neconsumata lunar la 

nivelul unui furnizor de ingrijiri medicale la domiciliu se redistribuie la acelasi furnizor prin acte 

aditionale pentru lunile urmatoare se vor incheia acte aditionale de diminuare/suplimentare pentru 

luna FEBRUARIE 2020 furnizorilor aflati in contract  conform Anexei.  

COMISIA DE CONTRACTARE, 

 PRESEDINTE 

Dr. Iuliana Dinut  

 

Sef Serviciul Decontare Servicii Medicale 

Ec. Ramona Serban   

 

Intocmit,   

Ec. Ligia Ofelia Kocsis  
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SERVICIUL  DECONTARE SERVICII MEDICALE                                               De acord, 

Nr.  15/ 02.03.2020                                                                                        Presedinte- Director General 

                                                                                                                      Ec. Costinel Alin Voiculet  

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE 
INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU  IN LUNa FEBRUARIE  2020 

 

In conformitate cu dispozitiile : 

• Art.3, art.43 si art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici; 

• Art. 288 alin. 5 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii; 

• Art. 13 din Regulamentul de Organizare si Functionare al C.A.S. Valcea; 

• HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019; 

• Art.4 alin.1) si 2) din anexa 31A din Ordinul nr.397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate in anul 2019; 

• Adresa C.N.A.S. nr. P 1714/28.02.2020, privind creditele de angajament alocate pentru luna martie 

2020;    

 Avand in vedere adresa SC BALNEOMED SA nr.34 din 28. 01.2020 inregistrate la CAS Valcea cu nr. 

35/2080  / 29.01.2020 prin care estimeaza o valoare de contract pentru luna MARTIE 2020 in suma de 2 000 

lei datorita adresabilitatii scazute din partea pacientilor si valoarea creditelor de angajament fiind de   8 

633,32  lei, se vor incheia acte aditionale cu modificarea valorii de contract pentru cei 3 furnizori.  

Propunem ca pentru SC BALNEOMED SA valoarea de contract pentru luna MARTIE  2020 sa ramana cea 

din adresa , iar diferenta in valoare de 6 632,94 sa fie repartizata in functie de punctaj,  celorlalti 3 furnizori 

ramasi, conform anexei. 

COMISIA DE CONTRACTARE, 

 PRESEDINTE 

Dr. Iuliana Dinut  

 

Sef Serviciul Decontare Servicii Medicale 

Ec. Ramona Serban   

 

Intocmit,   

Ec. Ligia Ofelia Kocsis  


