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DRC 438/29.12.2017 

 

                                                                                                                                                        SE APROBA, 

                                                                         PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

                                                                    Ec. Alin VOICULET 

 

 

 

          NOTA DE FUNDAMENTARE 

              PRIVIND INCHEIEREA ACTELOR  ADIŢIONALE DE SUPLIMENTARE A VALORII CONTRACTATE PENTRU 

UNITATILE SANITARE CU PATURI- IN  ANUL  2017 

 

spitale generale 

Avand in vedere ; 

- dispozitiile HG  Nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordinul Comun MSP/CNAS nr.196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anul 2017, Anexele 23-26 ;  

- Fila de buget:LM 10.047/29.11.2017 privind suplimentarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare 

pe anul 2017 precum si repartizarea pe trimestre a acestora; 

- OMF 1792/2002 de aprobare a normelor metodologice privind privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificarile ulterioare; 

Modalitate de calcul : 

buget initial =       116.623.000,00 lei 

buget rectificare=120.223.000,00 lei 

suplimentare =     3.600.000,00 lei 

La repartizarea fondurilor suplimentare, conform dispozitiilor  art 7(1) din Anexa 23 la norme, am avut in 

vedere  indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de 

contract, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în limita celor contractaţi respectiv încadrarea în 

numărul de paturi contractabile la nivel de judeţ, îndeplinirea tuturor condiţiilor de contractare, necesarul de 

servicii medicale şi încadrarea în fondurile alocate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti, cu respectarea 

prevederilor de la art. 5 alin. (1). 

Bugetul rezultat pentru luna decembrie permite angajarea unui procent de 82,54% din capacitatea maximă de 

funcţionare lunară a fiecărui spital, suma ce nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma 

contractată în anul precedent ; 

Mentionam ca la momentul actual unitatile sanitare cu paturi au inregistrat  servicii nerealizate din creditul de 

angajament aferent perioadei ian-oct de 519.460,69 lei, suma care poate fi eventual recuperata prin 

regularizarea ce va fi efectuata până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale 
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realizate, raportate şi validate conform contractului de furnizare de servicii medicale de la data de 1 aprilie 

2017până la data de 30 noiembrie a anului în curs, conform facturilor însoţite de documentele 

justificative,urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze până în ultima zi a lunii ianuarie a 

anului următor. 

 

Defalcarea pe luni si trimestre este anexata la prezenta. 

 

DIRECTOR AL DIRECŢIEI  RC      Dr.DumitruHOBEANU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

intocmit   Dr. IULIANA DINUT                                                                                                                                                                                             

 


