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       CAS VALCEA 

COMISIA CONTRACTARE  

   1389/31.03  2017                                                                                                                                                                                         SE APROBA, 

                                                                                                        PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

                                                                                                          Ec. Roxana PARASCHIV 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND INCHEIEREA  ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTELE DE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI SI REPARTIZAREA PE FURNIZORI A 

BUGETULUI ALOCAT PENTRU UNITATILE SANITARE CU PATURI IN  

 ANUL  2017 

 

 

Avand in 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 23-26 ; Anexele 33-35; 

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

- Fila de buget MB 3209/30.03.2017 privind repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament si a creditelor bugetare pe anul 2017; 

--HG nr.115/2017 privind aprobarea Planului national de paturi  pentru perioada  2017-2019; 

-Ordinul ministrului Sanatatii nr.346/24.03.207 privind aprobarea detalierii pe judete a numarului total de paturi, pe anul 2017, din unitatile sanitare 

publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti si de recuperare in 

sanatorii si preventorii; 

-Procesul verbal al Comisiei mixte DSP/CAS Valcea nr. 3593/28.03.2017 pentru stabilirea  numărului  de paturi contractabile. 

-Hotararea  nr.1/13.03.2017 al Comisiei constituita in baza prevederilor art. art. 87 (3) din Anexa nr.2 la   HG 161/ 2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
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A SPITALE GENERALE 

Etape premergatoare incheierii contractelor:   

 1. Verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate de catre unitatile sanitare cu paturi  din judetul Valcea : autorizare, evaluare, clasificare in 

functie de competenta, incadrare cu personal de specialitate, dotare, asigurarea continuitatii asistentei medicale prin linii de garda,etc. 

2. Stabilirea numarului de paturi contractabile pe fiecare unitate sanitara cu paturi, in conformitate art.4(1) lit.a)  alin.3 Anexa 23  la Ordinul 

MS/CNAS nr.196/139/2017 in urma analizei indicatorilor cantitativi: 

➢ structura organizatorică a fiecarei  unităţi spitaliceşti 

➢ necesarul de servicii precum si oferta de servicii de specialitate a unitatilor sanitare cu paturi din judetul Valcea; 

. Prin adresa MS/CNAS nr. 2908/31731/30.03.2017, s-a comunicat avizul celor doua institutii  pentru numarul de paturi contractabile stabilit 

de comisia mixta. 

Ulterior numarul paturilor contractabile stabilit pentru fiecare unitate sanitara a fost comunicat tuturor furnizorilor fiind afisat pe SITE CAS Valcea. 

 3. Identificarea tipurilor de servicii medicale de spitalizare continua si de zi, pe care unitatile  sanitare le pot efectua, incepand cu data de 

01.04.2017 in contract cu CAS Valcea; 

Au fost supuse analizei notele de fundamentare întocmite de unitatile  sanitare cu paturi  cu privire la serviciile medicale solicitate spre 

contractare in perioada 01.04.2017 -31.12.2017 precum şi structura organizatorică a respectivelor unităţi spitaliceşti, fapt care a condus la 

constatarea că, în cadrul acestora  sunt aprobate secţii în  care se pot efectua următoarele tipuri de servicii medicale: 

1) servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face prin mecanism de finantare DRG; 

2) servicii medicale efectuate în secţii de cronici; 

3) servicii medicale efectuate în regim de spitalizare de zi, astfel: 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA  VALCEA DRG, CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 

SPITALUL MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU" DRAGASANI DRG, CRONICI,  SPITALIZARE DE ZI 

SPITALUL ORASENESC HOREZU DRG, CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 

SPITALUL ORASENESC BREZOI DRG, CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  MIHAESTI DRG, CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 

SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI CRONICI-PSIHIATRIE  

SC INCARMED SRL DRG, SPITALIZARE DE ZI 

SC  AMAMED  SRL CRONICI 

SC CLINICA RAPITEST SRL DRG, CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 

SC DOINAMED SRL CRONICI  

SC BALNEOMEDCENTER   CRONICI, SPITALIZARE DE ZI 
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4. Determinarea sumelor de  contractat pentru  01.04.2017 -31.12.2017 pentru sectiile de acuti, pentru sectiile de cronici si spitalizare de zi in functie de 

prevederea bugetara aprobata pentru anul 2017; 

  Modalitate de calcul : 

• Credite de angajament anul 2017 - servicii medicale spitalicesti „spitale generale” alocate prin fila de buget nr. P2273/03.03.2017 = 

113.206.000 lei; 

• angajamente 01.01-31.03.2017 = 29.333.000 lei; 

• ramas de contractat 01.04-31.12.2017 = 83.873.000,00 lei, din care : 

• suma retinuta (6%) conform art.6 din Anexa 23 la  Ordinul MS/CNAS nr. MS/CNAS nr. 196/139/2017 = 5.032.380,00 lei, din care: 

• 5% (4.193.650 lei)se utilizeaza pentru:  

• -decontarea serviciilor prevăzute la art. art. 100 din HG nr. 161/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

            -situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti; 

• 1% (   838.730 lei) pentru: 

-complexitate suplimentară a cazurilor în ceea ce priveşte comorbiditatea şi numărul de zile de îngrijiri acordate în cadrul secţiilor/compartimentelor 

de terapie intensive, pentru spitalele care indeplinesc cumulativ criteriile prevazute de norme;  

• Dupa retinerea sumelor de mai sus , rezulta suma care se va contracta pentru perioada 01.04-31.12.2017 pentru serviciile medicale 

efectuate in spitalizarea continua si de zi: 78.840.620,00 lei 

MODALITATE DE CALCUL PENTRU SUMELE CARE SE VOR CONTRACTA  PENTRU AFECŢIUNI  ACUTE, A CĂROR PLATĂ SE FACE PE 

BAZĂ DE TARIF PE CAZ REZOLVAT (DRG): 

La stabilirea sumelor contractate pentru fiecare unitate sanitara spitaliceasca pentru sectiile de acuti- DRG  s-a pornit de la formula 

prevazuta de norme, astfel:                                                                                                                                                                               

  Suma/ unitate sanitara = număr de cazuri externate contractate  x indice case-mix  2017 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2017. 

Suma contractată (SC) de fiecare spital cu CAS Valcea  pentru servicii de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute în sistem DRG, s-a calculat  

astfel: 

    SC = P x (Nr_pat x IU_pat / DMS_spital x ICM x TCP 

În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului naţional de paturi, în care 

nu sunt incluse paturile pentru secţiile şi compartimentele de ATI, IU_pat, DMS_spital, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata 

medie de spitalizare la nivel de spital, tariful pe caz ponderat şi, respectiv, indicele case-mix. Durata medie de spitalizare la nivel de spital - 

DMS_spital - este prevăzută în anexa 23 A. 
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Valoarea procentului de referinţă (P) stabilită în raport de clasificarea spitalelor din jud. Valcea  în funcţie de competenţe conform prevederilor 

legale în vigoare,  este:   

-pentru categoria I: P = 85%;- 

- pentru categoria III: P = (P-5)%; 80% -Sp.Judetean de Urgenta  Valcea 

-pentru categoria IV: P = (P-15)%; 70%-Sp. Municipal Dragasani   Sp. Orasenesc Horezu,   Sp. Orasenesc Brezoi;                                

pentru categoria V: P = (P-23)%; 62%-Sp. Pneumoftizilogie Mihaesti., SC Incarmed SRL,   SC Rapitest Clinica SRL; 

-pentru spitalele neclasificabile: P = (P-33)%.   

    Pentru anul 2017, suma contractată de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul precedent 

pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi; 

La negocierea numărului de cazuri externate pe spital şi pe secţie am avut  în vedere: 

Numărul de cazuri externate calculat la suma contractată = SC (suma contractată) / (ICM x TCP) aferente fiecărui spital; rezultatul se rotunjeşte la 

număr întreg (în plus). 

Indicele de case-mix pentru anul 2017 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin şi rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului. 

    Numărul de cazuri ponderate se obţine prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix. 

    Tariful pe caz ponderat pentru anul 2017 este prezentat în anexa nr. 23 A la ordin, se stabileşte pentru fiecare spital şi rămâne nemodificat pe 

perioada de derulare a contractului. 

    Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt decontate - grupele de diagnostice, valorile relative, durata medie de 

spitalizare la nivel naţional, mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI - naţional, precum şi definirea termenilor utilizaţi - sunt prevăzute în anexa 

nr. 23 B la ordin. 

Suma contractată conform prevederilor de mai sus se repartizează pe trimestre şi luni; la nivelul fiecărui spital suma lunară prevăzută în 
contract nu poate fi mai mare decât media lunară stabilită conform formulei prevăzută la lit. a1. 
indicatori calitativi: 

1. gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate în funcţie de morbiditatea spitalizată, de dotarea spitalului cu aparatură şi de 

încadrarea cu personalul de specialitate; 

    2. infecţii nosocomiale raportate la numărul total de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management; 

    3. gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de 

management; 

    4. mortalitatea raportată la numărul total de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management; 

    5. numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă), din care numărul cazurilor internate; 
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    6. gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi pentru anul 2016, sau pentru perioada corespunzătoare, după caz. 

    Avand in vedere dispozitiile de mai sus, suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti, pentru afecţiunile acute, a căror plată se face pe bază de 

tarif pe caz rezolvat (DRG), determinata conform dispozitiilor art.5(1) a) din Anexa 23  la Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017  a H.G. nr. 161/2016, 

pentru spitalele din jud.Valcea este urmatoarea: 

Denumirea unităţii sanitare 

cu paturi 

Clasifica

re  %      

(P) 

Nr. paturi 

ACUȚI 

conform 
structuri

i 

aprobate 

de MS 

Nr. paturi 
ACUȚI 

contracta

bile în 
anul 

2017 

Indicele de 

utilizate a 

paturilor 
conform art. 4 

(1) din Anexa 

23 la Ordinul 

196/139/2017 

durată 

medie de 
spitalizar

e la nivel 

spital 

ICM  
indice 

case-mix 

2017 
(anexa 

nr. 23 A) 

TCP  

tarif pe 

caz 

ponderat 

pentru 

anul 

2017  

(anexa 

nr. 23 A) 

Suma 

contractată   SC=    

P x (Nr.pat x 

IU.pat / 

DMS.nat) x ICM 

x TCP. 

Numărul de 

cazuri 
externate 

calculat la 

suma 
contractată 

(SC/(ICM*T

CP) 

Media lunara 

contractata  

SUMA de 

contractat 

pentru 

perioada 

01.04.2017-

31.12.2017 

SUMA 

contractata 

pentru 

perioada 

01.04.2017-

31.12.2017 in 

functie de 

buget 

(85,323%) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

col.11=col.4 

x(col.6 

xcol.7/col.8) x 

col.9 x col.10 

col.12=col.11

/(col.9 X col 

10) 

13=col.11/12 
14=col.13*9lun

i 
15 

SPITALUL JUDETEAN  

DE URGENTA VALCEA 
80% 1.188 1.065 290 6,55 1,2095 1.500 68.437.387,79 37.722,14 5.703.115,65 51.328.040,84 43.794.412,55 

SPITALUL   

"COSTACHE 

NICOLESCU"DRAGASA

NI 

70% 226 204 290 6,63 0,7584 1.475 6.987.197,54 6.246,15 582.266,46 5.240.398,15 4.471.242,23 

SPITALUL ORASENESC 

HOREZU 
70% 113 93 290 6,29 0,9448 1.475 4.182.733,99 3.001,43 348.561,17 3.137.050,50 2.676.612,16 

SPITALUL ORASENESC 

BREZOI 
70% 57 50 290 5,49 1,0062 1.475 2.743.911,07 1.848,82 228.659,26 2.057.933,30 1.755.881,79 

SPITALUL  MIHAESTI 62% 62 60 290 6,57 1,0809 1.430 2.538.032,17 1.642,01 211.502,68 1.903.524,13 1.624.135,77 

SC INCARMED SRL 62% 36 22 290 4,39 1,1837 1.430 1.525.195,56 901,05 127.099,63 1.143.896,67 976.001,41 

  SC RAPITEST CLINICA 

SRL 
62% 61 4 290 3,42 0,9916 1.430 298.192,10 210,29 24.849,34 223.644,07 190.818,39 

TOTAL X 1.743 1.498 X X X X 86.712.650,21 51.571,89 7.226.054,18 65.034.487,66 55.489.104,3 

 



6/10 

Total suma contractata ( SC) calculata pentru  anul 2017   pentru spitalele din Jud. Valcea, pentru sectii de acuti-DRG=86.712.650,21 lei/ 51.571,89 

cazuri externate, respectiv 65.034.487,66lei/9luni.  

Intrucat la aceasta data prevederea bugetara nu acopera in totalitate suma de contract pentru perioada 01.04-31.12.2017, la repartizarea pe luni se 

va aloca media lunară stabilită pentru fiecare unitate sanitara cu paturi, pana in luna noiembrie urmand ca in trimestrul IV CAS Valcea sa intreprinda 

demersurile legale pentru a asigura functionarea in conditii optime pana la sfarsitul anului. 

 

MODALITATE DE CALCUL PENTRU SUMELE CONTRACTATE CU SPITALELE SI SECTIILE   DE CRONICI  

Analiza numarului de cazuri estimate a fi externate in anul 2017, pentru spitalele de cronici, (precum şi pentru secţiile şi compartimentele de 

cronici )din alte spitale, a avut in vedere următorii indicatori 

• numărul de paturi contractabile, in functie de care s-a  estimat numarul de cazuri externate in perioada  01.04-31.12.2017.  

• indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pentru secţii/compartimente de cronici=320 zile 

• cazurile estimate a fi externate pe spital şi pe secţie în anul 2017, în funcţie de numărul de paturi contractabile, indicele mediu de utilizare a 

paturilor la nivel naţional pentru secţii/compartimente de cronici şi de durata de spitalizare prevăzută în anexa nr. 25 la ordin sau, după caz, 

durata de spitalizare efectiv realizată, pentru secţiile/compartimentele unde aceasta a fost mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 25 la 

ordin, dar nu mai mică de 75% faţă de aceasta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1), după caz. 

• Durata de spitalizare pe secţii este valabilă pentru toate categoriile de spitale şi este prevăzută în anexa nr. 25 la ordin. 

    Pentru secţiile/spitalele /compartimentele de neonatologie - prematuri din maternităţile de gradul II şi III, psihiatrie cronici și pneumoftiziologie 

adulți și copii  se  ia în considerare durata de spitalizare efectiv realizată în anul  2016. 

    3. Tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment se negociază pe baza tarifului pe zi de spitalizare propus de fiecare spital pentru secţiile şi 

compartimentele din structura proprie, având în vedere documentele pentru fundamentarea tarifului, în funcţie de particularităţile aferente fiecărui tip 

de spital, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti. Tarifele pe zi de 

spitalizare negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în anexa nr. 23 C la ordin. 

4. S-a calculat pentru fiecare spital sau sectie de cronici,suma de contractat dupa urmatoarea formula: 

număr de cazuri externate x durata de spitalizare prevăzută în anexa 25 la ordin sau, după caz, durata efectiv realizată x tariful pe zi de spitalizare 

 

Suma pentru secţiile cronici, a caror plata se face prin tarif pe zi de spitalizare, determinata conform dispozitiilor art.5(1) b) din Anexa 23  la 

Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2017  a H.G. nr. 161/2016: 
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Denumirea unităţii 
sanitare cu paturi  

sectie/comp
artiment 

Nr. paturi 
CRONICI 

contractabile 
în anul 2017 

Indicele de 
utilizate a 
paturilor 

conform art. 4 
(1) din Anexa 
23 la Ordinul 
196/139/2017 

Durata de 
spitalizare  
Anexa 25 

norme 

durata 
realizata 

2016 

durata de 
spitalizare 
contractat

a 

numar  
cazuri 

externat
e/spital 

numar 
zile 

spitalizar
e 

tarif/zi 
spitalizar

e 
negociat 

suma de 
contractat 

2017 

MEDIA 
LUNARA 

contractata 

Suma de 
contractat 

pentru 
perioada 

01.04.201
7-

31.12.201
7  (lei) 

Suma de 
contractat 

pentru 
perioada 

01.04.2017
-

31.12.2017  
in functie 
de buget 

(85,322%) 

2 3 5 6 7 8 9 
10=5*6/

9 
11=10*9 12 

13=col 
11*col12 

14=13/12 
15=col14

*9 luni 
16 

SPITALUL 
JUDETEAN  DE 

URGENTA 
VALCEA 

geriatrie 14 320 11,94 6,95 8,96 500 4.480 171,05 766.304,00 63.858,67 
574.728,0
0 

490.410,42 

RMFB 85 320 11,43 10,79 10,79 2.521 27.200 202,11 5.497.392,00 458.116,00 
4.123.044
,00 

3.517.863,
60 

PREMATUR
I  

18 320 14,94 15,21 14,94 386 5.760 573,00 3.300.480,00 275.040,00 
2.475.360
,00 

2.112.026,
66 

SPITALUL   
"COSTACHE 

NICOLESCU"DR
AGASANI 

CRONICI 5 320 10,78 7,30 8,09 198 1.600 198,29 317.264,00 26.438,67 
237.948,0
0 

203.021,99 

psihiatrie 
CRONICI 

12 320 52,57 15,21 39,43 97 3.840 112,28 431.155,20 35.929,60 
323.366,4
0 

275.905,88 

SPITALUL  
HOREZU 

CRONICI 39 320 10,78 10,91 10,78 1.158 12.480 198,29 2.474.659,20 206.221,60 
1.855.994
,40 

1.583.584,
76 

RMFB 8 320 11,43 10,62 10,62 241 2.560 202,11 517.401,60 43.116,80 
388.051,2
0 

331.093,04 

SPITALUL  
BREZOI 

CRONICI 9 320 10,78 9,98 9,98 289 2.880 198,29 571.075,20 47.589,60 
428.306,4
0 

365.441,20 

SPITALUL 
PNEUMOFTIZIOL
OGIE  MIHAESTI 

PNEUMOFT
IZIOLOGIE 

44 320 33,66 47,58 33,66 418 14.080 230,23 3.241.638,40 270.136,53 
2.431.228
,80 

2.074.394,
30 

RECUPERA
RE 

RESIRATO
RIE 

20 320 10,71 9,89 9,89 647 6.400 256,58 1.642.112,00 136.842,67 
1.231.584
,00 

1.050.812,
10 

SPITALUL 
PSIHIATRIE 
DRAGOESTI 

PSIHIATRIE 
CRONICI 

89 320 52,57 77,25 52,57 542 28.480 145,96 4.156.940,80 346.411,73 
3.117.705
,60 

2.660.107,
11 

SC AMAMED 
SRL 

CRONICI 6 320 10,78 8,65 8,65 222 1.920 198,29 380.716,80 31.726,40 
285.537,6
0 

243.627,80 

SC RAPITEST 
CLINICA SRL 

CRONICI 4 320 10,78 10,99 10,78 119 1.280 198,29 253.811,20 21.150,93 
190.358,4
0 

162.180,51 

 SC 
BALNEOMED 

RMFB 4 320 11,43 11,46 11,43 112 1.280 202,11 258.700,80 21.558,40 
194.025,6
0 

165.551,00 



8/10 

CENTER RM c-
vasculara 

2 320 12,00   12,00 53 640 203,07 129.964,80 10.830,40 97.473,60 83.166,42 

RM-
neurologie 

2 320 13,30   13,30 48 640 217,72 139.340,80 11.611,73 
104.505,6
0 

89.166,27 

RM-
ortopedie 

2 320 10,84   10,84 59 640 268,52 171.852,80 14.321,07 
128.889,6
0 

109.971,18 

geriatrie 6 320 11,63 11,94 11,63 165 1.920 171,05 328.416,00 27.368,00 
246.312,0
0 

210.158,32 

SC DOINAMED 
SRL 

CRONICI 4 320 10,78 11,00 10,78 119 1.280 198,29 253.811,20 21.150,93 
190.358,4
0 

162.416,51 

TOTAL 373 320 X X X 7.893 119.360 X 24.833.036,80 
2.069.419,

73 
18.624.77

7,60 
15.890.899

,07 

 

Total suma contractata ( SC) calculata pentru  pentru spitalele din Jud. Valcea,pentru  sectii /compartimente de cronici =24.833.036,80 lei/an 

corespunzator unui numar de  119.360zile spitalizare, respectiv 15.890.899,07 lei/9luni. 

MODALITATE DE CALCUL PENTRU SUMELE CONTRACTATE CU SPITALELE PENTRU SERVICIILE MEDICALE EFECTUATE ÎN REGIM DE 

SPITALIZARE DE ZI 

In urma analizei notelor de fundamentare inaintate  de unitatile  sanitare , coroborata  cu dispozitiile art  art.5(1) g) din Anexa 23  la Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2017  a H.G. nr. 161/2016  si cu prevederea bugetară alocată asistenţei medicale spitaliceşti la nivelul CAS Valcea  suma 

contractata pentru perioada 01.04-31.12.2017  pentru spitalele din judetul Valcea este urmatoarea: 

Denumirea unitatii sanitare 

Nr. paturi de 
spitalizare de zi 

din structura 
aprobată / 

avizata de MS 

contractat 9 luni 

SPITALUL JUDETEAN  DE URGENTA VALCEA 
23 3.020.854,14 

SPITALUL MUNICIPAL  "COSTACHE NICOLESCU"DRAGASANI 
12 1.453.047,21 

SPITALUL ORASENESC HOREZU 
5 1.075.064,00 

SPITALUL ORASENESC BREZOI 
8 345.556,00 

SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE  C. ANASTASATU"MIHAESTI 
10 106.854,00 

SC INCARMED SRL 4 
288.517,00 
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  SC RAPITEST CLINICA SRL 19 243.272,49 

 SC BALNEOMED CENTER 26 844.693,00 

TOTAL  107 7.377.857,84 

 

TOTAL SUMA CONTRACTATA PENTRU SERVICII MEDICALE SPITALICESTI IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI PENTRU  PERIOADA 01.04-

31.12.2017 = 7.377.857,84 lei. 

La defalcarea sumelor pe trimestre  propunem ca  pentru fiecare spital sa se asigure media lunara pana in luna octombrie , urmand ca 

ulterior  să  se întreprindă toate demersurile necesare suplimentării fondurilor in anul 2017, astfel incat sa se realizeze  pana la finele anului, 

contractarea la nivelul valorilor indicatorilor  calculati . 

Tarifele prevazute in Ordinul comun MS/CNAS nr.196/139/2017 precum si cele stabilite in urma negocierii vor fi aplicate de la data de 

01.04.2017, cu precizarea ca sumele alocate pentru  perioada 01.01-31.03.2017   sunt incluse in valoarea totala de contract aferenta anului 2017. 

In anexa nr. 1 prezentam trimestrializarea serviciilor medicale spitalicesti pentru anul 2017 pe fiecare unitate sanitara. 

B SANATORIU BALNEAR 

Serviciile ce urmeaza a fi contractate in anul 2017, sunt cele prevazute in anexa 33 la Ordinul Comun MS/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 anii 2016-2017, respectiv Servicii de reabilitare medicală in sanatorii balneare cu durata maxima de 14 - 21  zile 

/an/asigurat acordate intr-un singur episod care cuprinde  minim 4 proceduri/zi. 

Suma ce urmeaza a fi contractata  cu Sanatoriul Balnear  SC Olanesti Riviera SA pentru asistenta balneara terapeutica (cu trimitere 

medicala) se stabileşte pe baza următorilor indicatori specifici : 

a)număr de personal existent conform structurii sanatoriilor, inclusiv cele balneare, şi preventoriilor, având în vedere numărul de posturi 

aprobate potrivit legii; 

    b) număr de paturi stabilit conform structurii organizatorice aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii; 

    c) numărul de paturi contractabile cu încadrarea în planul de paturi la nivel judeţean, stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; numărul de 

paturi contractabile se stabileşte de comisia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) punctul 3 din anexa 23 la ordin; indicele mediu de utilizare a paturilor la 

nivel naţional luat în calcul la stabilirea capacităţii maxime este de 250 de zile pentru sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale(=25 

paturi; (Procesul verbal al Comisiei mixte DSP/CAS Valcea nr. 3593/28.03.2017) 

    d) număr de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional; 
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    e) durata de spitalizare conform anexei nr. 25 la ordin sau, după caz, durata de spitalizare efectiv realizată; pentru situaţiile la care este 

prevăzută durată de spitalizare în anexa 25 la ordin se va lua în calcul această durată, dacă durata de spitalizare efectiv realizată este mai mare 

decât aceasta, respectiv durata de spitalizare efectiv realizată dacă aceasta este mai mică decât durata de spitalizare din anexa nr. 25 la ordin; 

    f) tariful pe zi de spitalizare negociat; 

    g) cost mediu cu medicamentele/bolnav externat pe anul 2016; 

    h) structura organizatorică aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii, în vigoare la data încheierii 

contractului. 

    Suma rezultata este cea stabilita ca urmare a negocierii tarifului/zi de spitalizare, diminuata cu contributia personala a asiguratilor (35%) conform 

dispozitiilor art.1(2)  din Anexa nr.34 la norme, cu incadrare in bugetul alocat de CNAS  pentru aceasta categorie de servicii medicale.  

 

Denumire secție  

Cod 
Secție/compartiment 

conform OMS nr. 
457/2001 

Nr. paturi pe 
secție/compartiment 

contractabile în 
anul 2016 

Indicele de 
utilizate a 
paturilor 

conform art. 4 
(1) punctul 

34din Anexa 
23 

la196/139/2017 

Nr. zile  
posibil de 
contractat 

Durata de 
spitalizare  
contractata  

Nr. cazuri 
posibil de 
contractat 

Tarif pe zi 
de 

spitalizare 
negociat 

pentru anul 
207(65%din 

129 lei) 

Valoare  
de 

contractat 
pe 12 luni  

Media 
lunara a 
sumei 

contractate 

Suma 
contractată  
/9luni  (lei) 

c1 c2 c4 c5 c6=c4xc5 c7 c8=c4xc5/c7 c8 c9=c6xc8  c10=c9/12 c11=c10*8 

RECUPERARE-
REABILITARE 

1371 25 250 6.250 14 446 83,85 524.062,50 43.671,88 218.359,38 

x x 25 x 6.250 x 446 x 524.062,50 43.671,88 218.359,38 

 

La defalcarea sumelor pe trimestre  propunem ca  pentru sanatoriul balnear  sa se asigure media lunara pana in luna octombrie  urmand ca ulterior  să  se 

întreprindă toate demersurile necesare suplimentării fondurilor in anul 2017, astfel incat sa se realizeze  pana la finele anului, contractarea la nivelul valorilor 

indicatorilor  calculati . 

Defalcarea pe luni si trimestre este anexata la prezenta. 

 

PRESEDINTE COMISIA DE CONTRACTARE, 

     Dr. IULIANA DINUT                                                                                                                                                                                            INTOCMIT, 

IULIANA DINUT 

                                                                                                                                                                                           ALIN VOICULET                                                                                                


