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H   O   T   Ă   R   Â   R   E  

 
In temeiul prevederilor: 
� Art. 1 alin (3), (4), (5) si (6) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii si a Contractului Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 
medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 

� Anexa nr.2 la Ordinul MS/CNAS/771/378/2016 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor H.G. nr.161/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

� Anexa  nr.2 la Ordinul MS/CNAS/772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza 
indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor H.G. nr.161/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
COMISIA CONSTITUITA PENTRU ASISTENTA MEDICALA PRIMARA 

adopta prezenta hotarare: 
 

Art.1. Incepand cu data de 01.07.2017 se va acorda sporul in procent de 17% pentru CMI 

Dr.Petraru Nora Georgeta si CMI Dr.Ene Marilena. 

Art.2. Pentru CMI Dr. Bolintineanu Adriana Violeta si Dr. Popescu Dorin Niculae nu se va 

acorda spor ”Pentru cabinetele medicale de medicina de familie si pentru cabinetele medicale de 

specialitate din specialitatile clinice,organizate in localitati/zone din mediul rural si din mediul urban 

(pentru orasele cu un numar de pana la 10.000  de locuitori) deficitare din punctul de vedere al 

prezentei medicului de familie, respectiv din punctul de vedere al prezentei medicilor de specialitate 

pentru specialitati clinice.” 

Art.3. In conformitate cu  prevederile art. 1 alin. (6) din Anexa 2 la H.G. nr. 161/2016 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii 

asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare: “Pentru medicii de 

familie al caror numar de persoane asigurate inscrise pe listele proprii se mentine timp de 6 luni 

consecutive la un nivel mai mic cu 20% din numarul minim de persoane asigurate inscrise pe lista 

proprie, stabilit pentru unitatea administrativ-teritoriala/zona respectiva de catre comisia constituita 

potrivit alin. (3), in situatia cabinetelor medicale individuale, contractul poate inceta, in conditiile legii, 

prin denuntare unilaterala de catre reprezentantul legal al casei de asigurari de sanatate. Pentru 

celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi exclusi din 

contract prin modificarea acestuia. Persoanele asigurate inscrise pe listele acestora pot opta pentru 

alti medici de familie aflati in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate”, incepand cu data 

de 01.07.2017 contractul nr. 400/2016 incheiat intre CAS Prahova si CMI Dr.Dima Carmen Livia va 

inceta. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor de către secretarul comisiei.                
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