ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMISIA MIXTA
CAS PRAHOVA /DSP PRAHOVA /CMR PRAHOVA /PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE –
JUD. PRAHOVA /ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDICILOR DE FAMILIE – JUD. PRAHOVA
MEDICINA PRIMARA
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. A fost aprobat necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unitati administrativeteritoriale/zone urbane, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural, pentru judetul Prahova,
pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1, dupa cum urmeaza:
- numar necesar de medici de familie urban : 195
- numar necesar de medici de familie rural : 197
Art. 2. A fost aprobat numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie
din mediul rural, pe unitati administrative-teritoriale, pentru care se incheie contractul de furnizare de
servicii medicale din asistenta medicala primara cu CAS prahova, acesta fiind 400 persoane asigurate
inscrise pe lista medicului de familie
Art. 3. S-a hotarat ca, la nivelul judetului Prahova nu exista zone, din mediul urban, neacoperite
din punctul de vedere al numarului necesar de medici de familie, pentru care se pot incheia contracte
de furnizare de servicii medicale pentru un numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor
de familie mai mic de 800.
Prin exceptie, s-a hotarat necesitatea incheierii contractului de furnizare de servicii medicale in
asistenta medicala primara cu CMI dr. Dima Carmen Livia, localitatea Azuga, pentru un numar de 616
asigurati, cu conditia efectuarii tuturor demersurilor de catre furnizorul respectiv pentru inscrierea pe
lista proprie a unui numar de minim 800 asigurati.
Art. 4. S-a constat ca nu exista situatii in care numarul de persoane asigurate inscrise pe listele
proprii ale medicilor de familie se mentine timp de 6 (sase) 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.
Art. 5. A fost aprobata lista cabinetelor medicale la care se vor aplica majorari in functie de
conditiile in care se desfasoara activitatea, precum si procentele de majorare, conform Anexei nr. 2.
Art. 6. S-au stabilit localitatile considerate unitati administrativ-teritoriale/zone deficitare din punctul
de vedere al existentei medicilor de familie, asfel:
- in mediul urban:
- in mediul rural:
com. Cosminele, com. Tataru
Art.7.Comisia a hotarat numirea ca presedinte al comisiei a D-nei Dr.Constanta Valeanu.
Art. 8.Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor de către secretarul comisiei.
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