
                

                       
 
 NR .  23742/19.04.2022 

                                                                             
PROCES  VERBAL 

al sedintei comisiei constituite in baza art. 22 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

    Incheiat  azi 19.04.2022, cu ocazia intalnirii membrilor comisiei paritare constituite conform Deciziei nr. 
36/2022 a Directorului General al Casei de asigurari de Sanatate  Hunedoara, in vederea stabilirii numarului de 
norme necesare pentru specialitate clinica psihiatrie si specialitatea reabilitare medicala, la nivelul judetului 
Hunedoara. 
 
Membrii comisiei paritare prezenti la sedinta sunt : 

1. dr. Opre Manuela – reprezentant DSP Hunedoara 

2. dr. Boldovină Cristina – reprezentant DSP Hunedoara 

3. dr. Ciof Octavian Paul – reprezentant CMR 

4. dr. Crișan Doinel – reprezentant CAS Hunedoara 

5. ec. Barb Corina – reprezentant CAS Hunedoara 

 
      Ordinea de zi : 
 
I. Alegerea presedintelui comisiei paritare 
 
II. Stabilirea numărului de norme necesare pentru specialitate clinică psihiatrie şi pentru specialitatea 
clinică medicină fizică şi de reabilitare pe judeţul Hunedoara. Prin normă se înţelege un program de lucru 
de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână 
 
III. Stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru specialitatea clinică psihiatrie şi pentru 
specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, pe judeţul Hunedoara, pentru care se poate încheia 
contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate 
 
IV. Analiza situaţiilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în baza criteriilor aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
 
V. Stabilirea localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate 
pentru specialitatea clinica psihiatrie şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare; 
localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul 
medicilor de specialitate psihiatrie, inclusiv specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, a fost 
sub numărul necesar de medici sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume 
specialitate clinică, respectiv de specialitate clinică medicină fizică şi de reabilitare, în relaţie contractuală 
cu casa de asigurări de sănătate. 
 
 

I. Presedinte al comisiei paritare a fost ales dr. Crișan Doinel, reprezentant al CAS Hunedoara. 
 

II. Întrucât anul 2020 si anul 2021 au fost ani atipici în ceea ce privește derularea relașiilor contractuale între 
CAS Hunedoara și furnizorii săi de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale ca urmare a 
contextului epidemiologic generat de infecșia SARS-COV-2, s-a analizat activitatea medicală a anului 2019 și 
2018. 
 



      III. La stabilirea numărului de norme pentru specialitatea clinică psihiatrie şi pentru specialitatea clinică 
medicină fizică şi de reabilitare pe judeșul Hunedoara, comisia paritara are  în vedere următoarele criterii: 

1. prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe 
săptămână; 

2. suma alocată casei de asigurări de sănătate Hunedoara  pentru asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală, în anul 2022 conform 
filei de buget nr. P2450/28.03.2022, dupa cum urmeaza: credite angajament an 2022 – asistenta medicala 
pentru specialitati clinice – 28.421,00 mii lei (comparativ cu anul 2019 = 19.100,08 mii lei și respectiv 
anul 2018 = 17.211,30 mii lei), credite de angajament - unitati de recuperare –reabilitare a sanatatii – 
2.020,00 mii lei (comparativ cu anul 2019 = 2.487,10 mii lei și respectiv anul 2018 = 2.389,22 mii lei).  

3. totalul populaţiei la nivelul judeţului Hunedoara distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă,  conform datelor furnizate de Directia 
Judeteana de statistica Hunedoara ( anexa 1); 

4. numărul de asiguraţi la nivelul judeţului Hunedoara – 308.387 – anexa 2 
5. numărul de bolnavi cronici aflaţi în evidenţă, în supraveghere medicală activă, beneficiari de programe 

naţionale de sănătate, distribuţia acestora  - 17.024 (anexa 3 ) 
6. ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare 

medicală în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori şi decontate de 
casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani 
(anexa 4) 

7. programul de activitate al fiecarui furnizor de servicii medicale propus spre contractare 
8. existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste; 
9. la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani s-au avut în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii 

medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi; 
10. numărul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe specialitatea clinică 

psihiatrie în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală; 
11. asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu 

dispersia populaţiei. 
12. localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice 

şi pentru specialitatea reabilitare medicală; 
  
             S-a analizat punctual situașia cererilor de intrare in relatie contractuala cu Casa de asigurari de sanatate  a 
centralizatorului pe zone a medicilor si normelor. 

� Pentru specialitatea PSIHIATRIE, la cele 9 norme existente ar mai fi nevoie de încă 5 norme.  
� Pentru specialitatea RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE, la cele 5,7 norme 

existente ar mai fi nevoie cel putin  7 norme.  
În concluzie: 

1. numarul de norme necesare  pentru specialitatea clinică psihiatrie şi pentru specialitatea reabilitare 
medicală = 27  din care ocupate 14,7 , disponibile 12 

2. specialitati precum si zone deficitare sunt prezentate in anexa 5  
 

 
IV. Pentru dezbaterea acestui punct al ordinii de zi nu exista furnizori de servicii medicale din ambulatoriu 

de specialitate clinic ce isi desfasoara activitatea in mediul rural. 
 
V. Pentru stabilirea localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de 

specialitate pentru specialităţi clinice şi pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare; 
localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de 
o anumită specialitate clinică, inclusiv specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, a fost sub numărul 
necesar de medici sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică, 
respectiv de specialitate clinică medicină fizică şi de reabilitare, în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 
sănătate 

Acestea sunt cele stabilite la punctul I. 
Pentru stabilirea, pentru cabinetele medicale din specialităţile clinice şi din specialitatea reabilitare medicală 

organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiilor în care C.A.S. Hunedoara poate încheia contracte 
de furnizare de servicii medicale pentru un program de lucru al cabinetului medical mai mic de 35 de ore pe 
săptămână, în funcţie de condiţiile existente în localităţile/zonele în care se înregistrează cereri în acest sens şi în 
corelaţie cu numărul de norme, precum şi cu numărul necesar de medici, s-au analizat cererile de intrare in relatie 
contractuala cu CAS Hunedoara. S-au avut in vedere urmatoarele criterii:  

a. ponderea serviciilor medicale pe specialitatea clinică psihiatrie în parte şi pentru specialitatea 
reabilitare medicală în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori 



şi decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor 
respective în ultimii 2 ani ( anexa ) 

b. numarul de norme necesare  pentru  specialitate clinică psihiatrie şi pentru specialitatea reabilitare 
medicală 

c. numar  necesar de medici de specialitate 
d. cererea crescuta de servicii medicale clinice pentru specialitatea de recuperare si reabilitare 

medicala in zona Geoagiu, statiunea balneoclimaterica Geoagiu-Bai, cu o adresabilitate foarte 
mare din partea asiguratilor. 

 
1. Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 , care au depus dosare de contractare pentru un program de activitate de  35 de ore pe săptămână si pot 
intra in relatie contractuala  cu CAS Hunedoara avand in vedere existenta normelor disponibile: 

 
 

 DENUMIRE FURNIZOR LOCALITATE SPECIALITATEA NORME 
1 CMI PSIHIATRIE DR. 

MOROIANU Hunedoara PSIHIATRIE 1,00 
 
2.  
 REABILITARE MEDICALA, pentru un program de 35 de ore pe săptămână 

1 S. T.B.R.C.M. S.A. Bucuresti Geoagiu Bai 2 norme 

2 S.C. Fantesy  S.R.L. Geoagiu Bai 1,5 norme 

 
 

  

   

Comisia paritara : 

1. dr.Opre Manuela – reprezentant DSP Hunedoara 

2. dr.Boldovină Cristina – reprezentant DSP Hunedoara 

3. dr. Ciof Octavian Paul – reprezentant CMR 

4. dr.Crișan Doinel – reprezentant CAS Hunedoara 

5. ec. Barb Corina – reprezentant CAS Hunedoara 

 

 

Secretar , ec. Căciu Teodora 


