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COMP. CONTRACTARE, DECONTARE, SPITALE, PARACLINIC 

 DRC 372/05.10.2015                                                               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-spitale generale- IN  ANUL  2015 

 

 

Având în vedere :    

Dispozitiile  art 6(1) a.2, art.7(2) din Anexa 23 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anul 2015; 

- Fila de buget:P7724/18.08.2015 privind suplimentarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare 

pentru anul 2015; 

- Fila de buget P8817/29.09.2015 privind repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament si a 

creditelor bugetare pe anul 2015; 

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

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificarile ulterioare; 

Decizia P-DG nr.44/04.09.2014 privind aprobarea normelor proprii de stabilire a documentelor, circuitului 

şi persoanelor împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 

plata cheltuielilor 

Modalitate de calcul : 

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. 

Pentru spitalele/sectiile /compartimentele de acuti,   suma  ce va  fi contractată  numai pentru serviciile 

medicale acordate de la data  semnării actului  adiţional, dar fără a se depăşi suma ce poate fi contractată 

în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital  se stabileste astfel:  

(Nr_pat x IU_pat / DMS_nat) x ICM x TCP /12 luni 

În formula de mai sus, Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea 

prevederilor Planului naţional de paturi, 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. 



 
 

2/3 

Astfel , pentru sectile de acuti se va aloca suma maxima lunara posibil de contractat suma ce nu poate fi 

mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul precedent ; 

Suma  ce va fi contractata  pentru spitalele de cronici precum şi pentru secţiile şi compartimentele de 

cronici (prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii) din 

alte spitale, reprezinta media lunara a sumei ( formulei)  ce a stat la baza stabilirii contractului initial: 

    (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)/12 

Suma pentru serviciile de spitalizare de zi se va stabili luand in calcul modul  de realizare a indicatorilor 

contractati 

 

Nr.crt. Denumire furnizor 
media lunara conf 

calcul initial –
spitalizare continua 

nivel mediu lunar de 
realizare spitalizare 

de zi 

Angajament 
lunar/octombrie/noiembrie 

1 

SPITALUL JUDETEAN 
VALCEA-total   

6.171.028,16 

DRG 5.057.550,64 
 

5.057.550,64 

CRONICI 833.477,52 
 

833.477,52 

SPITALIZARE DE ZI 
 

280.000,00 280.000,00 

2 

SPITALUL MUNICIPAL 
DRAGASANI-total   

769.948,43 

DRG 553.730,30 
 

553.730,30 

CRONICI 86.218,13  86.218,13 

SPITALIZARE DE ZI 
 

130.000,00 130.000,00 

3 

SPITALUL ORASENESC 
HOREZU-total   

672.347,51 

DRG 395.748,50 
 

395.748,50 

CRONICI 186.599,01 
 

186.599,01 

SPITALIZARE DE ZI 
 

90.000,00 90.000,00 

4 

SPITALUL ORASENESC 
BREZOI -total   

276.405,55 

DRG 179.572,49 
 

179.572,49 

CRONICI 51.833,06 
 

51.833,06 

SPITALIZARE DE ZI 
 

45.000,00 45.000,00 

5 

SPITALUL DE PNEUMOLOGIE 
MIHAESTI -total   

612.513,96 

DRG  207.248,87 
 

207.248,87 

CRONICI 397.423,08 
 

397.423,08 

SPITALIZARE DE ZI 
 

7.842,01 7.842,01 



 
 

3/3 

 

 

Pentru ca bugetul ramas  la nivelul CAS Valcea la aceasta data nu acopera in totalitate suma de 

contractat pana la sfarsitul anului  2015, propunem pentru luna octombrie si noiembrie  repartizarea sumei 

maxime  posibil  de contractat atat pentru spitalizare continua cat si pentru spitalizare de zi,urmand ca 

ulterior  să  se întreprindă toate demersurile necesare suplimentării fondurilor in anul 2015, astfel incat sa 

se realizeze  pana la finele anului, contractarea la nivelul valorilor indicatorilor  calculati .  

In vederea parcurgerii fazei de lichidare a angajamentelor legale, defalcarea pe luni si trimestre a  

contractatului  pentru fiecare spital pe anul 2015, se va face in functie de serviciile validate si decontate de 

la inceputul anului pana sfarsitul trim.III in  limita  creditelor de angajament aprobate pe trimestre de 

ordonatorul principal de credite asa cum rezulta din adresa CNAS nr. P8817/29.09.2015.  

Defalcarea pe luni si trimestre este anexata la prezenta. 

 

 

PRESEDINTE COMISIA DE CONTRACTARE, 

Dr. Dumitru HOBEANU  

                                             

INTOCMIT, 

                                                                                                                                                                                                              

IULIANA DINUT 

6 

SPITALUL DE PSIHIATRIE 
DRAGOESTI -total   

350.304,00 

CRONICI 350.304,00 
 

350.304,00 

7 

SC INCARMED SRL  
  

145.963,12 

 DRG 111.903,82 
 

111.903,82 

SPITALIZARE DE ZI 
 

34.059,30 34.059,30 

8 SC AMAMED SRL - cronici 31.726,4 
 

31.726,4 

9 

SC CLINICA RAPITEST-total 
  

46.790,26 

ACUTI / DRG iulie 14.294,02 
 

14.294,02 

CRONICI 20.733,22 
 

20.733,22 

SPITALIZARE DE ZI 
 

11.763,01 11.763,01 

10 

SC BALNEOMEDCENTER SA 
  

158.873,96 

CRONICI 68.873,96 
 

68.873,96 

SPITALIZARE DE ZI 
 

90.000,00 90.000,00 

11 
SC SANMED SRL - spitalizare 
de zi  

2.000,00 2.000,00 

12 SC DOINAMED SRL - cronici 21.150,93  21.150,93 

TOTAL GENERAL   9.259.052,27 
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