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                                                                                                                                                    Nr. 2/23.03.2017 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi  23.03.2017 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Anexa 1 Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 771/378/2016  privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea 

pachetelor de servicii si a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 si Ordinul MS/CNAS nr. 772/1379/2016  privind 

aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii 

Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a  Contractului-cadru care reglementeaza 

conditiile  acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-

2017 HG cu modificarile si completarile ulterioare, comisia are urmatoarele atributii: 

a) stabileste necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe unitati administrativ-teritoriale/zone ,atat pentru 

mediul urban,cat si pentru mediul rural, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale 

din asistenta medicala primara cu CAS Prahova; 

b) 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; 

c) stabileste zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de medici de 

familie, pentru care se pot incheia contracte cu medicii de familie cu liste cuprinzand sub 800 de personae 

asigurate  inscrise;  

d) analizeaza situatiile 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; 

e) analizeaza situatiile de incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara in functie de 

conditiile in care isi desfasoara activitatea, in baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sanatatii si al 

presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  

f) analizeaza situatiile de incadrare a unitatilor administrativ-teritoriale/zonelor deficitare din punct de vedere 

al existentei medicilor de familie; unitatile administrativ-teritoriale/zonele  se incadreaza in unitati 

administrativ-teritoriale/zone deficitare in situatia in care in ultimii  2 ani numarul medicilor de familie a fost 

sub cel necesar sau in unitatea administrativ-teritoriala/zona  respectiva nu a functionat un medic de 

familie in relatie contractuala cu CAS Prahova. 

g) analizeaza cazurile de preluare a unui praxis in ceea ce priveste respectarea obligatiei de catre medicul 

de familie de a anunta asiguratii despre dreptul acestora de a opta pentru a ramane sau nu pe lista sa, in 

primele 6(sase) luni de la data incheierii contractului cu CAS Prahova.  

h) analizeaza situatiile 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 
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Guvernului nr.161/2016,situatie in care contractul incheiat cu CAS Prahova inceteaza,cu exceptia 

situatiilor stabilite de comisie. 

Comisia este constituita in baza  Deciziei nr.35/13.03.2017   si are urmatoarea componenta: 

Constanta Valeanu  DSP Prahova -PRESEDINTE 

Oana Damian  SMG  Prahova  

Simona Mihai  CAS Prahova 

Catalin Stoea  CAS.Prahova  

Marius Cardas  DSP Prahova 

Emilia Tudoroiu  CMR Prahova 

Tiberiu Chivulescu  PJMF Prahova 

Ca secretar al comisiei a fost numita Stoica Doina consilier in cadrul CAS Prahova . 

In baza atributiilor de mai sus, comisia a hotarat urmatoarele: 

a) stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii, pe unitati administrativ-

teritoriale/zone,atat pentru mediul urban,cat si pentru mediul rural, pentru care se incheie contract 

de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara cu CAS Prahova; 

Conform art.2 si art.3 din Anexa 1 Ordinul MS/CNAS nr.772/379/2016 la  stabilirea necesarului de 

medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban si rural s-au avut in vedere urmatoarele criterii: 

• totalul populatiei la nivelul judetului Prahova, distributia acesteia in mediul urban si rural, precum si 

populatia pe unitate administrativ-teritoriala /zona ,utilizand ultimele date puse la dipozitie de catre 

Directia Judeteana de Statistica Prahova prin adresa  inregistrata la CAS Prahova sub nr. 

3939/07.03.2017 respectiv pentru mediul urban 411.972 persoane si pentru mediul rural 394.165 

persoane; 

• numarul de persoane asigurate  inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului 

Prahova  validati la data de 28.02.2017 respectiv 627.703 persoane asigurate ,distributia 

acestora in mediul urban si rural , precum si numarul de persoane asigurate  inscrise pe listele 

medicilor de familie pe unitate administrativ-teritoriala /zona; 

• numarul optim de persoane inscrise pe lista medicului de familie, din punct de vedere al asigurarii 

unor servicii de calitate la nivelul asistentei medicale primare, care se ia in calcul pentru stabilirea 

necesarului de medici dintr-o unitate administrativ-teritoriala /zona este de 1800, conform 

prevederilor art. 1 alin.(2),  pct. 3  din anexa  2  din  Ordinul MS/CNAS nr.196/139/2017  pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii de Guvern nr.161/2016 

pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale a Contractului – cadru care reglementeaza  

conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru 

anii 2016-2017; 

• numarul minim de persoane asigurate  inscrise pe listele medicilor de familie ,pentru care se 

incheie contractul de furnizare de servicii medicale ,este de 800 in mediul urban,cu exceptia 

zonelor neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de medici de familie . 

• numarul minim de persoane asigurate  inscrise pe listele medicilor de familie ,pentru care se 

incheie contractul de furnizare de servicii medicale in mediul rural ,stabilit in functie de criteriile  

prevazute la art.4 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 772/379/2016. 

 

   Avand in vedere cele mentionate mai sus comisia a aprobat  necesarul de medici de familie cu liste  

proprii, atat pentru mediul rural cat si pentru mediul urban, pe localitati, la nivelul judetului Prahova(Anexa 1). 
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b) Stabilirea numarului minim de persoane  asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din 

mediul rural,pe unitati administrative-teritoriale ,pentru care se incheie contract de furnizare de 

servicii medicale din asistenta medicala primara cu CAS Prahova; 

  Conform art.4 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 772/379/2016, la stabilirea numarului  minim 

de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural pe unitati administrativ-

teritoriale , pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala 

primara intre furnizori si casele de asigurari de sanatate, s-au avut in vedere urmatoarele criterii: 

• totalul populatiei la nivelul judetului Prahova ,distributia acesteia in mediul rural ,precum si 

populatia pe unitate administrativ-teritoriala /zona ,utilizand ultimele date puse la dipozitie de catre 

Directia Judeteana de Statistica Prahova prin adresa nr.1436/06.03.2017 inregistrata la CAS 

Prahova sub nr. 3939/07.03.2017, respectiv 394.165  persoane; 

• numarul persoanelor inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului Prahova 

,distributia acestora in mediul rural pe unitati administrativ-teritoriala /zona respectiv 343.871 

persoane. 

• numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului,distributia 

acestora in mediul rural pe unitati administrativ-teritoriale este de 292.656 persoane asigurate ; 

• unitatile administrativ-teritoriale in care populatia este sub 800 de locuitori respectiv comuna 

Jugureni cu o populatie de 536 locuitori; 

• numarul minim de persoane asigurate  inscrise pe lista unui medic de familie in anul anterior in 

unitatea administrativ-teritoriala respectiva ,coroborat cu numarul necesar de medici de familie 

stabilit pentru unitatea administrativ-teritoriala respectiv  CMI Dr.Purtuc Cristina  din comuna 

Paulesti sat Cocosesti avand un numar de 467 persoane asigurate  iar necesarul de medici de 

familie pentru unitatea administrativ-teritoriala /zona este de 3 medici de familie . 

 

                 Avand ca reper populatia  sub 800 de locuitori a comunei Jugureni (536 locuitori),  furnizorul 

din asistenta medicala primara care are inscrise pe lista 467 persoane asigurate si faptul ca asiguratul 

isi poate alege medicul de familie din orice unitate administrativ-teritoriale/, comisia stabileste numarul 

minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural pentru care se 

incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara intre furnizori si 

CAS Prahova sa fie de 400 persoane asigurate inscrise pe lista medicului de familie .  

 

c) stabileste zonele 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 pe liste 

 

Avand in vedere necesarul de 3 medici pentru localitatea Azuga, comisia hotareste incheierea 

contractului de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara cu CMI dr. Dima Carmen 

Livia 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. 

          Mentionam ca la nivelul judetului Prahova la data cand a avut loc comisia nu existau zone din 

mediul urban neacoperite din punct de vedere al numarului necesar de medici de familie care sa aibe 

liste sub 800 de persoane asigurate . 
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d)  analizeaza situatiile 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; 

 

e) analizeaza situatiile de incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala primara in functie 

de conditiile in care isi desfasoara activitatea, in baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului 

sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate . 

 

Pentru  stabilirea criteriilor s-au solicitat date primariilor din judetul Prahova  referitoare la  conditiile de 

desfasurare a activitatii din mediul rural si urban (pentru localitatile cu populatie pana in 10.000 de locuitori) .  

Avand in vedere  Ordinul M.S.P/ C.N.A.S nr. 391/187/31.03.2015 privind aprobarea criteriilor de 

incadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicala in functie de conditiile in care se desfasoara 

activitatea,s-au luat in considerare prevederile articolului 39 din ordinul M.S.P 1706/2007 in sensul primirii 

urgentelor in spitale prin sistem de camere de garda /CPU/UPU . 

Ca urmare a analizarii adreselor de la primarii s-a determinat punctajul pentru fiecare cabinet medical 

individual , respectiv pentru fiecare punct de lucru. 

  Comisia a aprobat  lista cabinetelor medicale la care se vor aplica in anul 2017  majorari in functie de 

conditiile in care se desfasoara activitatea  si procentele de majorare (Anexa 2) . 

     

 f) analizeaza situatiile de incadrare a unitatilor administrativ-teritoriale/zonelor  deficitare din punct de 

vedere al existentei medicilor de familie; unitati administrativ-teritoriale/zonele  se incadreaza in unitati 

administrativ-teritoriale/zone deficitare in situatia in care in ultimii  2 ani numarul medicilor de familie a fost sub 

cel necesar sau in unitatea administrativ-teritoriala/zona respectiva nu a functionat un medic de familie in 

relatie contractuala cu CAS Prahova. 

Potrivit art. 9, litera f) din Anexa nr. 1 din Regulament –Cadru de organizare si functionare conform 

Ordinului comun MS/CNAS 771/378/2016 se considera unitatile administrativ-teritoriale/zonele se incadreaza 

in unitati administrativ teritoriale/zone deficitare in situatia in care in ultimii doi ani  numarul medicilor de familie 

a fost sub cel necesar sau in unitatea administrativ-teritoriala/ zona  respectiva nu a functionat un medic de 

familie in relatie contractuala cu CAS Prahova . 

Analizand necesarul de medici de familie stabilit de comisia paritara la nivelul anilor:2014, 2015 

respectiv 2016, se constata ca in unitatile administrativ-teritoriale/zone  pentru care exista necesar suplimentar 

de medici functioneaza cel putin un furnizor de serviicii medicale in asistenta primara aflat in relatie 

contractuala cu CAS Prahova. 

Mediul urban nu este considerat zona deficitara din punct de vedere al existentei medicilor de 

familie deoarece la nivelul CAS Prahova s-a constatat ca furnizorii de servicii medicale in asistenta 

medicala primara care au dorit sa incheie contract de furnizare de servicii de medicina primara nu au 

reusit sa inscrie pe lista proprie numarul minim necesar de persoane asigurate beneficiare de servicii 

medicale (800). Urmare acestui fapt, comisia hotaraste ca in mediul urban nu sunt localitati 

considerate unitati administrativ teritoriale/zone deficitare. 
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In conditiile prezentate, comisia considera ca  exista zone deficitare din punct de vedere al existentei 

medicilor de familie in mediul rural, astfel:  Com. Cosminele si com. Tataru . 

Punctele de lucru existente devin vacante la prezentarea unui medic de familie care solicita incheierea 

unui contract de furnizare de servicii medicale in localitatile/zonele administrativ teritoriale respective. 

 g) analizeaza cazurile de preluare a unui praxis in ceea ce priveste respectarea obligatiei de catre 

medicii de familie de a anunta asiguratii despre dreptul acestora de a opta pentru a ramane sau nu pe lista sa, 

in primele 6(sase) luni de la data incheierii contractului cu CAS Prahova. 

h) analizeaza situatiile 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.161/2016, situatie in care contractul incheiat cu CAS Prahova inceteaza,cu exceptia situatiilor 

stabilite de comisie. 

Comisia a avut in vedere situatia CMI Dr.Dumitrescu Raluca Alexandra-localitatea Mizil, 

conv.670/06.01.2017 pentru care la data de 01.04.2017 se va incheia contract de furnizare de servicii 

medicale  avand in vedere numarul de inscrisi (10 ) pana la aceasta data si deficitul de medici stabilit pentru 

Orasul Mizil. 

Avand in vedere art.8 din regulamentul–cadru comisia se intruneste obligatoriu anual in vederea 

pregatirii procesului de contractare, si o data la 6(sase) luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la 

atributiile proprii, precum si ori de cate ori este nevoie. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 

in 3 (trei) exemplare. 

 

Comisie:  

Presedinte -Constanta Valeanu              DSP  Prahova  

Membru - Simona Mihai   CAS Prahova 

Membru - Catalin Stoea   CAS.Prahova  

Membru - Marius Cardas   DSP Prahova 

Membru – Emilia Tudoroiu   CMR Prahova 

Membru - Tiberiu Chivulescu  PJMF Prahova 

Membru- Oana Damian                                   SMG Prahova 

Secretar - Doina Stoica   CAS Prahova 
 

 


