
 

1/3 

               

                                                                                                                                                                          Se aprobă, 

                                                                                                                                                                           Presedinte-Director General 

                                                                                                                                                                                                  Ec. Roxana PARASCHIV 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR/ACTELOR ADITIONALE DE FURNIZARE A  SERVICIILOR MEDICALE  PARACLINICE IN ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE DIN 

AMBULATORIU PENTRU ANUL  2017 

Având în vedere :                    

-Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-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 17-21; 

-Hotararea  nr.1/13.03.2017 al Comisiei constituita in baza prevederilor art. 72(2) din Anexa nr.2 la   HG 161/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Fila de buget:P2273/03.03.2017 privind repartizarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare pe anul 2017; 

- Fila de buget P      /   .03.2017 privind repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament si a creditelor bugetare pe anul 2017; 

Procesele verbale intocmite de Comisiile constituite la nivelul CAS Valcea  si incheiate la sediul furnizorilor de servicii medicale-paraclinice privind verificarea 

concordantei intre serie si/sau numarul/anul inscris pe aparatele existente la sediul laboratoarelor de analize medicale si de radiologie – imagistica medicala 

precum si specificatiile tehnice privind logistica si cele declarate la casa de asigurari de sanatate. 

-Pentru anul 2017 au solicitat  incheierea contractelor cu CAS Valcea  un numar de 17 furnizori de servicii medicale,  a caror oferta de investigatii paraclinice este 

urmatoarea: 

Nr.crt. Denumire labrator oferta 

1 SC RAPITEST CLINICA SRL analize de laborator     

2 SC SANMED SRL analize de laborator radiologie-CT-RMN   

3 CMI DR CUCULICI ELEONORA analize de laborator     

4 SC CENTRUL MEDICAL SAMA SRL analize de laborator     
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5 SC MEDISIM PLUS SRL analize de laborator     

6 SC CM DUMITRESCU SRL analize de laborator     

7 SC MONDO MEDICA SRL analize de laborator     

8 SC BINISAN SRL  analize de laborator     

9 SC MEDVIL PST   imagistica –RMN,CT   

10 SC SYNEVO ROMANIA SRL     teste imunohistochimice 

11 SC PERSONAL GENETICS  SRL   teste imunohistochimice 

12 INCD VICTOR BABES   teste imunohistochimice 

13 SC.BALNEOMEDCENTER SA analize de laborator Radiologie-DEXA-Ecografie  

14 SPITAL  JUDETEAN DE URGENTA analize de laborator radiologie-CT,scintigrafie  -citologie 

15 SPITAL ORASENESC HOREZU   radiologie   

16 SPITAL ORASENESC DRAGASANI   radiologie-CT citologie  

17 SC LOTUS MED SRL   Teste imunohistochimice 

TOTAL 10 6 6 

In anul 2017, pentru  contractarea serviciilor la cele 3 tipuri de investigaţii paraclinice, s-a avut in vedere numarul estimat a fi necesar la nivel de judet pe tipuri de 

investigatii paraclinice stabilit de comisia constituita in baza prevederilor art 72(2) din   HG 161/2016, prevederile legislative in vigoare precum si prevederea 

bugetara pentru acest domeniu de asistenta medicala.            

Intrucat contravaloarea serviciilor medicale necesare la nivel de judet stabilit de catre Comisie este mai mare decat prevederea bugetara pentru anul 

2019, sumele alocate pentru  cele 3 tipuri de investigatii paraclinice (analize medicale de laborator ; radiologie convenţională– înaltă performanţă, anatomie 

patologica) au fost repartizate prin determinarea procentuala a numarului de investigatii/ tipuri din numarul total de investigatii necesar la nivel de judet. Procentul 

rezultat pentru fiecare tip de investigatie paraclinica s-a aplicat la prevederea bugetara alocata acestui subdomeniu, astfel determinandu-se sumele ce urmeaza a 

fi contractate incepand cu data de 01.04.2017 : 

➢ ANALIZE DE LABORATOR= 55% 

➢ IMAGISTICA MEDICALA  = 45%  

➢ ANATOMIE PATOLOGICA= 3,00% din Analize de laborator 

➢ TESTE IMUNOHISTOCHIMICE (furnizori din alte judete)= 0,50%.din Analize de laborator 

              In aceste conditii, sumele de angajat pentru activitati curente investigatii paraclinice (analize medicale de laborator, radiologie-imagistica medicala 

si anatomie patologica) s-au stabilit astfel :     

➢ TOTAL BUGET INVESTIGATII PARACLINICE 2017 = 7.011.000,00 lei 

➢ Total angajamente perioada ianuarie-martie 2017 = 1.606.000,00 lei 

➢ BUGET RAMAS DE CONTRACTAT PENTRU PERIOADA APRILIE-DECEMBRIE 2017 = 5.405.000,00 LEI 
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        Suma ce urmeaza a fi angajata pentru examinari histopatologice si citologice va fi de 89.182,50 lei (2.972.750*3/100) ce va fi contractata cu Spitalul Judetean de Urgenta in 

valoare de 65.982,61 lei si Spitalul Municipal Dragasani in valoare de 23.199,89 lei., la care se adauga procentul de 0,50% stabilit de comisie pentru a fi contractat cu furnizori din 

alte judete respectiv 14.863,75 lei (2.972.750*0.50/100), reprezentand teste imunohistochimice pentru care s-a obtinut avizul CNAS .  

Pentru efectuarea serviciilor de imunohistochimie , furnizorii  SC PERSONAL GENETICS  SRL, SC  SYNEVO ROMANIA SRL, INCD Victor Babes din Bucuresti, SC 

Lotus Med SRL din Bucuresti, SC Personal Genetics SRL din Bucuresti   au  indeplinit conditiile mentionate de legislatia in vigoare,cu care se vor contracta si deconta  in 

perioada 01.04.-31.12.2017 un numar de cate 18 teste   la tariful maximal  din norme (200 lei/ set )  si la bugetul stabilit de comisia mixta a judetului Valcea. 

Sumele rezultate astfel vor face obiectul angajamentelor legale încheiate cu data de 01.04.2017, iar în valoarea totală a contractelor se vor include distinct şi sumele 

angajate prin actele adiţionale din  perioada ianuarie-martie 2017. 

Valoarea totală a contractelor va fi repartizată pe trimestre şi luni, cu incadrare in sumele  trimestriale repartizate de CNAS prin fila de buget P5038/30.06.2016,  conform 

anexei la prezenta nota de fundamentare. 

 

 

 PRESEDINTE COMISIE CONTRACTARE                                                                                                               INTOCMIT 

            IULIANA DINUT                                                                                                                                      ec. Daniel DIACONU 

 

 

          

                       

 

 

                                                                                

 

 

 

 


