
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BAZAA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

IIOTARAREA NR. 4127 .06.2014

Consiliul de Ad-ministratie al Casei de Asigurari de Sanatate Buzau
in sedinta in data OetP.OO.zO14 ,intemeiul:

- Legea 9512006 cu modificarile si completarile ulterioare-
reforma in domeniul sanatatii ;

- Statutul CAS Buzau;
- Regulamentul de Ordine Interioara aI CAS Buzau.
- Regulamentul de Organizare si Functionare al CAS Buzau

intrunit

privind

HOTARARE

Art. 1 Se aproba Strategia CJAS Buzau privind contractarea de servicii medicale ,
medicamente si dispozitive medicale pentru anlul2Dl4;
Art.2 Serviciile de specialitate din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Buzau
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESED GENERAL,
VAS .GEORGIAN



Nr" 9175/27.06.2014

MEDICALE. MEDTCAMENTE SI DISPOZITIVE MEDICALE
PENTR.U ANUL 2014

In vederea asigurarii necesarului de servicii medicale, medicamente si dispozitive pentru

asigurati si beneficiari de pachet minimal de servicii medicale, precum si a continuitatii acordarii
acestora de catre furnizori, CJAS Buzau a intreprins toate demersurile necesare pentru

indeplinirea acestor atributii.
Pentru asigurarea necesarului de servicii pana la incheierea contractelor inbaza legislatiei

aferente (HG nr. 40012014) s-au incheiat acte aditionale pentru lunile ianuarie - mai 2014, inbaza
HG nr. 11712013 si a normelor de aplicare ale acesteia (Ordinul MS/CNAS m.42311912A13)
precum si in baza HG nr. 40012014 si a normelor de aplicare ale acesteia - Ordin nr.

519136012A14 pentru luna iunie 2074, valoarea angajamentelor legale respectand prevederile
Legii nr, 50012002, mociificata, si respectanci bugetui aprobat de AS pentru fiecare categorie
de furnizori cie servicii ir-redicale.

Conform adresei CNAS m.P.4731129.A5.2014, perioada de contractare se deruleaza intre
0i.06-J0.06.20i4, perioacia ce a iost rezervata pentru ciepunerea ciocumenteior in vecierea
contractarii in anul 2014 find intre 01.06-13.06.2014, Aceasta a fost anuntata la sediul CJAS
Buzau, pe site-ul CJAS Buzau precum si in presa locala, unde se regasesc si documentele
necesare incheierii con ctelor.

Pentru toate tipurile de furnizori, documentele necesare incheierii contractelor sunt cele
prevanfie de Contractul cadru si de normele de aplicare a Contractului Cadru.

.Contractarea se realizeaza in baza HG nr" 40012A14 pentru aprobarea pachetelor de

servicii si a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicaie in eadrul
sistemtrlui de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, a normelor metodologice de

aplicare aprobate prin Ordirrul MS/CNAS nr. 619/36AD014 si a bugetului aprobat pentru anul
2014.

Prin decizia FDG nr. 5AlA5.A6.2A14 a fost desemnata compone!-rta ccmisiiioi' de

contraetare pe doraenii de asistenta medicala.
In comisiiie paritare se vor restabili necesarul de rnedici de familie, medici specialisti -

pentru specialitatile clinice si reabilitare medicala, precum si necesarul de investigatii paraciinice,
sporurile pentru conditii de activitate in cabinetele medicilor de familie, investigatiile paraclinice
pentru care nlr exista furnizori in judet (angiografii, scintigrafii,), stabilegte zonelellocalitalile
deficitare din punct de vedere al existenlei medicilor de o anumitd specialitate in cadrul unitdtilor
sanitare cu paturi; pentru stabilirea zonelor /localitalilor menlionate anterior se va avea in vedere
numdrul de medici de specialitate existent in cadrul unitl1ilor sanitare cu paturi, conform
structurii spitalelor, avAnd in vedere actele normative in vigoare elaborate de Ministerul Sanatafii
cu privire la personalul de specialitate (rnedici) corespunz[tor specialitdlii
sec{ieilcompartimentului, analizeazd situaliile in care un medic poate acorda servicii medicale
spitalicegti in cadrul a doud spitale aflate in relalie contractuald cri casa de asigurlri de sdndtate,
cu respectarea iegislaliei muncii.

Au avut loc de asemenea intalniri cu furnizori pe tipuri de asitenta medicala in vederea
rregocierii vaiorilor de eontract, a conditiilor de contractare si a u-dor clauze suplimentare.



In urma analizei legislatiei incidente si a unor constatari pe parcursul derularii relatiilor
contractuale in anul anterior, propunem sustinerea urmatoarele clatze :

. la spitale, renegocierea sumelor contractate in cazul modificarii structurii de paturi a

spitalelor.

ntractare medicina de familie:
o in comisia paritara au fost stabilite numarul necesar de medici de familie pe localitati,

avand in vedere necesarul de un medic la 1800 locuitori, precum si sporurile pentru

conditii grele si foarte grele de activitate. Au depus si s-au validat dosare de contract
pentru 204 furnizori cu 209 medici de familie cu lista si 3 fara lista"

. pentru cresterea accesului populatiei la servicii se vor incheia contracte pentru puncte de

lucru din sate, altele decat sediul comunelor sau in localitatile fara medic titular ( ex.

Largu, Caragele, Smardan, Mitropolia, etc.)
. au ramas in continuare descoperite localitatile: Nehoiu, Patarlagele, Pogoanele, Galbinasi,

Glodeanu Sarat, Racoviteni, Robeasca Rusetu, Sapoca, Vadu Pasii, Gura Teghii. Siriu.
Buda, Podgoria, Rimnicelu, Topliceni, Valea Salciei, Farscov, Chiojdu, Viperesti"

Smeeni, V Voda, Posta Cilnau, Stalpu,, Zarnesti, Grebanu, Valea Ramnicului, Valcelele,
Largu, Padina, Cislau, Parratau, Glodeanu Silistea, asiguratii fiind inscrisi la rnedicii de

ilie din localitatile inveclhate.
o s-alr inregistrat un numar de 10 solicitari pentru acte aditionale pentru efectuarea de

ecografii generale, ce vor fi decontate din fondul de investigatii paraclinice , ceea ce va
largi paleta de servicii in cadrul pachetului de baza la medicul de familie si va creste

calitatea acestor servicii, permiland diagnosticarea in timp rodus a unor ctiuni.
o totalul angajamentelor legale pentru medicina primara este de 26.127 mii lei, din care se

va deconta o valoare minim garantata a punctului de3,75lei si per serviciu de 1,9 lei. In
aceasta s a totala sunt prinse si sume pentru Centrul de permanenta Vernesti, Centrul de

permanenta Vintila Voda, Centrul de permanenta Berca si Centrul de permanenta
Pogoanele.
S-au stabilit in comisia oaritara zonele cu necesar de medici de familie din iudetul Buzau

prun4ra.

: s-a stabilit numarul necesar de medici de specialitati clinice pe tipuri,
au fost verificate documentele depuse de furnizori, ofertele de servicii. S-au depus 44 de dosare
din care 8 solicitari de contracte cu spitalele.

Angajamentele legale totalizeaza 9.326 mil lei la o valoare rninim garantat de 1,7

lei/punct.
In continuare r an nereprezentate sau deficitare, pentru unele zone ale judetului,

specialitatile neurologie, cardiologie, oncologie, psihiatrie, diabet zaharat, pediatrie, O ,

medicina interna, oftalmologie, obstretica-ginecologie, specialitati pentru care nu exista furnizori
in judet sau numarul lor este insuficient.

S-au e deficitare al iudetului si va

dicina dentaya:



in vederea stabilirii valorii de oontract s-au avut in vedere urmatoarele criterii: valoarea de
buget pe anul 2014 respectiv 625 mii lei, numarul de medici - 49, gradul lor profesional,
programul de activitate si valoarea orientativaprevazxta de Ord. 619136012014 de 2.000
lei/luna/medic specialist cu 3 ore in medie lzi program. De mentionat ca valoarea de
contract are in vedere si o crestere cu 50% pentru medicii cu cabinete in rural, in scopul
cresterii accesului populatiei la servicii de medicina dentara si in aceste zone,

Sp ecialitati p araclinice:
Se contracteaza |00o/o din fondul alocat pe anul 2014 de 4.048 mii lei.
Criteriile de alocare a valorilor de contract au fost: criteriul de evaluare, financiar,
di sp oni b i I it ate, calitate.
Au fost depuse urmatoarele solicitari de contracte: 11 laboratoare de anahze de sange
locale in care fac parte 3 laboratoare de analize de sange spital si unul externalizat,2
laboratoare de histopatologie - spital; 7 laboratoare de radiologie locale in care fac parte
3 laboratoare de radiologie din spital, l7 solicitaripentru ecografii ( 7 furnizoride servicii
medicale in ambulatoriu de specialitate, 10 furnizori de servicii medicale medicina
primara) si 4 solicitari din partea furnizorilor din alt judet (2 laborator de histopatologie si
2 laboratoare de radiologie). Pentru stabilirea valorii de contract, suma de contractat se
defalca in functie de ponderea fiecarui criteriu. Se stabileste punctajul pentru frecare
criteriu, la care se va imparti suma alocata fiecarui criteriu, rezultand o valoare/ punct,
valoare ce s-a inmultit cu functajul fiecarui furnizor. Valoarea, cle eontra,ct a- fiecarr-ri
furnizor s'a obtinut prin insumarea valorilor pe fiecare criteriu.
de mentionat ed, pentru investigatiile care nu se pot efectua in judet ( teste
imunohistopatologice, angiografii, scintigrafii) s-au alocat sume distincte.
Investigatia PET CT in acest moment este contractata si decontata in cadrul Programelor
Nationale de Sanatate.

Asistenta medicala de recwperare:
Cantractarca are in vedere :

. diversitatea procedurilor
c rumarui, tipul si anul de fabricatie al aparatelor
, personaiui de specialitate
. programul de lucru
. n Srul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/orFt
c rrumdrul maxim de proceduri/ori posibil de efectuat in cadrul programului de
lucru de citre asistentul de balneofizioterapie cu pregatire superioara si medie de
specialitate, profesorul de cuiturd fizicd medical[, precum si maseurii care igi desfEgoard
activitatea intr-o formd legala la furnizor, indiferent de forma de organrzare a
furnizorului, este de 10 proceduri/ora
o fondul alocat pe anul 2014 de 937 mli lei lei

Pentru fiecare din criterii se stabilesc punctaje, iar valoarea punctului rezulta prin
impartirea bugetului alocat la numarul de puncte obtinut prin insumarea punctajelor furnizorilor.

Serviciile realizate in luna iunie 2014 sunt decontate dupa prevederile HG nr. 40012014 si
Ordinul MS/C S nr. 619136012014 si vor fi luate in considerarela impartirea bugetului pentru
restul lunilor in anul 2014.

a
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D azitive medicale:



Au depus documentele necesare 72 fixnizori si s-au validat 58 de dosare de contractare
cu furnizorii de dispozitive care asigura toata gama de dispozitive la care au dreptul asiguratii,
inclusiv pentru furnizori cu puncte de lucru in Buzau. Pentru solutionarea cererilor de dispozitive
va propunem spre aprobare pentru anul2014, urmatoarele criterii de prioritizare: urgente medico-
chirurgicale, dispozitive pentru copii si tineri pana la 26 ani, aparate de oxigen si dispozitive de
protezarc stomii, beneficiari de legi speciale, cazuri speciale semnalate si atestate prin documente
(total angajamente 2014 - 3.333 mii lei).

rijiri la domiciliu:
Au depus documentele necesare 7 furnizori; buget 2014 - de 447 mii lei.
Pentru rnai buna gestionare a cererilor de ingrijiri la domiciliu s-au negociat clauze

contractuale si impartirea bugetului in baza unor criterii (personal angajat, program,
d i sponi bi I itatea furn izorului in teritoriul j udetului B uzau).

Spilale:
Contractarea se realizeaza pe baza criteriilor prevazute in Normele Metodologice pentru

carc furnizorii au prezentat documente justificative. Au depus documentele necesare cele 8

spitale de pe razajudetului, au fost analizate documentele depuse de furnizori, din care rezulta
posibilitatea de contractare a serviciilor de spitalizare continua ( acuti si cronici), spitalizare de zi

, ingrijiri paleative (4 spitale). Se vor incheia de asemenea acte aditionale pentru cabinete din
structura spitalelor - ambulatorii integrate, investigatii paraclinice in ambulatoriu. Bugetul total
pentru servicii medicale in unitati sanitare cu paturi pe anul2014 este de 95.788 mii lei.

De mentionat este tul ca, ineepand eu anul 2014, se va pune mare acc€Rt pe spitalizarea
zi. In acest sens, legiutorul a nominalizat concret listele cu serviciile medicale din spitalizarea
zi, foarte multe cazuri luandu-se din spitalizarea continua.

De asemenea. incepand cu acest an serviciile medicale efectuate in ambulatoriu de
specialitate in spitale precum si serviciile paraclinice efectuate tot de spitale se vor deconta din
fondurile speciaie (de ambulatoriu si de paraclinice) si nu va rnai afecta in vreun fel bugetul
Dentru unitatile sanitare cu oaturi.

cmente cu si f'arft contributie personala

Au depus dosare pentru contract un numar de 71 furnizori pentru eliberare medicamente in
ambulatoriu care s-au validat in totalitate.

Mentionam tul ca CJAS Buzau are incheiate si afla1e in derulare cu un numar de 67 de
furnizori pentru eliberarea medicamentelor in programele nationale de sanatate.

Valoarea angajamentelor legale este de 81.362 mii lei,
Nu se mai stabileste valoare lunara de contract orientativa, CJAS valideaza intreg consumul

de medicamente realizat in limitele bugetului aprobat.
Intrucat consumul de medic ente este strict legat de medicii prescriptori (medici de familie

si medici specialisti) pentru care am propus lasarea perioadei deschise de contractare, si pentru
accesibilitatea la izorii de medicamente cat mai facila a asiguratilor, propunem, si pentru
farmacii, atat pentru consumul in ambulatoriu al medicamentelor cat si in cadrul programelor de
sanatate. sa ramana perioada deschisa de contractare.
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Transport sqnitar neasistat si consultatii de urgenta la domiciliu:
In perioada de contractare la sediul CJAS Buzau a fost depus un dosar pentru contractarea

serviciilor de consultatii de urgenta la domiciliu de catre un furnizor privat, ce oferea servicii de

consultatii cu doua autoturisme ACD.
Cu adresa CJAS Buzau nr. 8661/16.06-2014 a

pentru lunile iulie - decembrie 2014la capitolul

sanitar".

a vedere l sus sla in vede

fost solicitat CNAS un buget de 157.358,04 lei
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Totodata supunem analizarii si dispunerii in consecinta Consiliului de Administratie

urmatoarele dosare de contractare':
- CMI dr Padineanu Camelia - medic de familie din

datoriile la fondul de sanatate in suma de 622lei;
- CMI dr. Tudor Nicoleta Monica - medic de ilie din loc. Pietroasele, sat

Saranga, nu a achitat datoriile la fondul de sanatate in suma de 2291 lei'
- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau - la dosarul de contractare pentru servicii

medicale paraclinice - radiologie, autorizatia pentru desfasurarea de activitati in

domeniui nuclear nr. din data de 19.06.2014.
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