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fnu srlettREA NEcESARULUI DE MEDrcr DE FAMILIE cu LlsrE, ATAT PENTRU MEDIUL

bI peHrnu MEDIUL RURAL, PREcUM SI PENTRU STABILIREA NUMARULUI MINIM DE

lZeipiHCnnl Ale pAcHETELoR DE sERvlclt MEDIcALE DE pE LtsrELE MEDlclLoR DE

DIN MEDIUL RURAL PENTRU CARE SE INCHEIE CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII

MED|CALEDINASt$r"E:N;tfl ,,MEb|$-,-,-,,F .P-:RIMABA

NR. 58/CP/20.07.2021

Hotararea nr. 1 din 2O iulie 2021

Comisia pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atat pentru mediul

urban cat si pentru mediul rural ,pe judelul Buzau, pentru care se incheie contract de furnizare

de servicii medicale in asistenta primara, in temeiul:
- Dispozitiilor Lejii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificdri 9i completiri

ulterioare;

- prevederilor H.G. nr. 69612021 pentru aprobarea pachetelor.de servicii 9i a contractului-

cadru care reglementeazd conoiliite 
""oidarii 

asisienlei medicale in cadrul sistemului de

asigurdri socia-le de sindtate pentru anii 2021-2022 ;

- oRDIN nr. 106g din 2g iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplica.re Tn

anul 2021a HotarArii Guvernului ni. 69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a

contractului-cadru care reglementeazi condiliile acorddrii asistentei medicale, a

medicamenteroi g a dispozitiielor medicale, tehnologiilor 91^dllozitivelor asistive in cadrul

sistemului de asiguriri sociale de sdnitate pentru anii 2021-2022;

- oRDIN nr. 1070 din 2g iunie2021 privind aprobarea criteriilor ce stau labaza indeplinirii

atribuliilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotir6rii Guvernului nr. 696/2021 pentru

aprobarea pachetelor de servicii gi ; contractului-cadru care reglementeazi condi[iile

acordirii asisten[ei medicale, " 
r"o'ir"rentelor gi a dispozitivelor.medicale, tehnologiilor 9i

dispozitivelor asiitive in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdndtate pentru anii 2021-

2022;

- oRDIN nr. 106g din 2g iunie 2021 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 9i

funclionare a comisiilor constituite in baza prevederiloi Hotararii Guvernului nr' 69612021

pentru aprobarea pachetelor de servicii 9i a iontractului-cadru care reglementeaza conditiile

acord6rii asistenlei medicale, a meoicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor 9i

dispozitivelor asiitive in cadrul sistemului de asigurdri sociale de sdnitate pentru anii 2021-

2022.

Emite urmatoarea

HOTARARE

Art.t. se aproba in unanimitate REGULAMENT-CADRU din 29 iunie 2021 de organizare 9i

funclionare a comisiei constituitein baza prevederiror arl.22 arin. (4) gi (5) 9i art.40 alin' (2) gi

(3) din anexa nr. 2 la Hotdrarea Guvernului nr. 696/2021 si CRITERIILE ce stau la baza

indeplinirii atribuliilor comisiei constituite Tn baza prevederilor art" 22 alin' (4) 9i (5) 9i art' 40 alin'

(2) gi (3) din anexa nr.2 |a Hotararea Guvernu|ui nr' 696/2021,potrivit anexei nr. 1si 2 Ia

prezenta hotarare.



Art.2 Membrii comisiei paritare a hotarat in unanimitate numirea presedintelui comisiei in

persoana domnului Dr.Coltoiu Mihai Nicolae- CJM Buzau cu un mandat pe durata a 6 (gase)

luni.

Art.3 Se hotaraste, in unanimitate, ca numarul minim de persoane inscrise pe listele
medicilor de familie, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, sa fie:

- pentru medicii de familie din mediul urban: 800 de asigurati/ lista;
- pentru medicii de familie din mediul rural: 400 de asigurati/ lista;

Art.4 Se hotaraste , in unanimitate, necesarul de medici de familie cu liste, atdt pentru mediul
urban, cdt gi pentru mediul rural, pentru judetul Buzau cat si localitatile deficitare, conform

Anexei 3 ,la prezenta hotarare

Art.s Se hotararste , in unanimitate, acordarea sporurilor de zona pentru medicii de familie
stabilit pentru anul2021,in conformitate cu prevederile Ordin nr.391l2}1S,conform anexa 4 la
prezenta hotarare.

PRESEDINTE COMISIE
DR. COL


