COMISIA PENTRU STABILIREA NECESARULUI DE MEDICI DE FAMILIE CU LISTE ŞI PENTRU
STABILIREA NUMĂRULUI MINIM DE PERSOANE
INSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE
DIN MEDIUL RURAL, PENTRU CARE SE ÎNCHEIE
CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII
MEDICALE DIN ASISTENłA MEDICALĂ PRIMARĂ
H O T Ă R Â R E
Privind constituirea, in baza prevederilor art.1 alin.(3) si (4) din anexa nr.2 la Hotararea Guvernului
nr.400/2014 si al prevederilor Ordinului nr.388/186/2015, a comisiei pentru stabilirea necesarului de
medici de familie cu liste,atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural; stabilirea numarului
minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural,pentru care se
incheie contractul de furnizare de servicii medicale; precum si aprobarea listei cabinetelor medicale
la care se vor aplica in anul 2015-2016 majorari in functie de conditiile in care se desfasoara
activitatea si procentele de majorare.
În conformitate cu dispoziŃiile art. 9 din Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si al Casei NaŃionale
de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 ,modificat si completat prin Ordinul MS/CNAS nr. 390/188/2015,
privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a comisiilor constituite în baza prevederilor
Hotararii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru privind
condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20142015.
În temeiul art. 4 alin. (3) din Ordinul comun al Casei NaŃionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerul
SănătăŃii nr. 621/361/2014 ,modificat si completat prin Ordinul MS/CNAS nr.390/188/2015, privind aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotararii
Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru privind condiŃiile
acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
COMISIA PENTRU STABILIREA NECESARULUI DE MEDICI DE FAMILIE CU LISTE PROPRII
ŞI PENTRU STABILIREA NUMĂRULUI MINIM DE PERSOANE ASIGURATE INSCRISE PE
LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE DIN MEDIUL RURAL, PENTRU CARE SE ÎNCHEIE
CONTRACTUL DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE DIN ASISTENłA MEDICALĂ
PRIMARĂ DIN JUDEłUL PRAHOVA
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. In baza Deciziei

CAS Prahova nr.24/04.04.2015, Comisia constituita are urmatoarea

componenta:
-

Simona Mihai

CAS.Prahova

-

Catalin Stoea

CAS.Prahova

-

Constanta Valeanu

DSP Prahova

-

Ramona Albu

DSP Prahova

-

Emilia Tudoroiu

CMR Prahova

-

Oana Damian

SMG Prahova

-

Roberto Matei

PJMF Prahova

-

Stoica Doina

Secretar comisie CAS-PH

Art. 2. Stabileste necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unitati administrativ-teritoriale/zone
,atat pentru mediul urban,cat si pentru mediul rural,pe localitati, la nivelul judetului Prahova in numar de 364
,din care 191 pentru mediul urban si 173 in mediul rural (prezentarea pe localitati conform Anexa nr. 1 la
prezenta)
Art. 3. Stabileste numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din
mediul rural, pe unitati administrativ-teritoriale ,pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale

din asistenta medicala primara cu CAS Prahova, sa fie de 400 persoane asigurate inscrise pe lista medicului
de familie.
Art.4. Hotaraste ca nu exista la data intrunirii Comisiei, zone din mediul urban neacoperite din punct
de vedere al numarului necesar de medici de familie, pentru care se pot incheia contracte cu medicii de familie
cu liste sub 800 de persoane asigurate inscrise.
Art.5. Constata ca nu exista situatii a 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, situatii ce pot conduce la incetarea contractului de servicii medicale in asistenta medicala primara,
pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se
inregistreaza astfel de situatii ,pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale;
Art.6. Aproba lista cabinetelor medicale la care se vor aplica in anul 2014-2015 majorari in functie
de conditiile in care se desfasoara activitatea si procentele de majorare. (Conform Anexa nr. 2)
Art.7. Comisia hotaraste ca in mediul urban nu sunt localitati considerate unitati administrativ
teritoriale/zone deficitare.
In conditiile prezentate, comisia considera ca nu exista zone deficitare din punct de vedere al existentei
medicilor de familie in mediul rural.
Art.8 Aproba preluarea activitatii unui praxis existent in conformitate cu Ordinul MSP
1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui
praxis existent ,si anume:
a) PREDAREA

ACTIVITATII DE PRAXIS DE CATRE

CMI DR.MOLDOVEANU NELA

CU SEDIUL IN

CAMPINA

DR.MOLDOVEANU NELA-MEDIC

STR.CALEA

DOFTANEI

DE FAMILIE REPREZENTANT LEGAL AL

NR.145 CONTRACT NR.180 INCHEIAT CU

CAS-

PRAHOVA SI PRELUAREA ACESTEIA DE CATRE C.M.I.DR.TALEANU MADALINA,CU DATA DE 01.04.2015 .

Predarea-preluarea activitatii de praxis se face cu respectarea Art.6 din Ordinul MSP
nr.1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii
unui praxis existent ,si anume:”preluarea activitatii poate fi realizata de catre un medic specialist de medicina de
familie,persoana fizica,ori de o unitate sanitara cu profil de medicina de familie,in formele de organizare
prevazute de lege,prin reprezentantul legal,in care cel putin un medic este confirmat in specialitatea medicina de
familie“
Art.9 Comisia constata ca nu exista situatii in care medicul nou-venit care a incheiat contract de
furnizare de servicii medicale pentru o perioada de 3 luni,dupa incetarea conventiei incheiate pentru maximum 3
luni, nu a inscris numarul minim de persoane asigurate pe lista stabilit potrivit art.1 alin(3) si (5) din anexa nr.2
la Hotararea Guvernului nr.400/2014,situatie in care contractul incheiat cu CAS Prahova inceteaza,cu exceptia
situatiilor stabilite de comisie.
Art. 10 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor de către secretarul comisiei.

Secretar :
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