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comisia constituita inbaza prevederilor art.22 alin. [3) si art.40 alin [2) din contractul-cadru
privind condifiile acorddrii asistenfei medicale in cadrul sistemului de asiguriri iociale de sdnitate pentru
anii2014-2015, aprobat prin HotirArea Guvernului pentru stabilirea numirului necesar
de medici de specialitate clinica si de recuperare reabilitare a sanatatii in ambulatoriu pentru care

se incheie contract de furnizare de servicii clinice de specialitate in anul 2016

Hotaraste:

ART.1 Se aproba Regulamentul de functionare a comisiei in concordanta cu Fi.egulamentul-cadru
aprobat prin Ordinulnr.TTt/378/20t6, cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.2 Se aproba criteriile privind stabilirea numarului necesar de medici si de norme pentru
fiecare zona si specialitate clinica in vederea incheierii contractelor de furni zare de servicii
medicale de specialitate in specialitatile clinice pentru anul 2016 conform anexelor la prezenta
Hotarare;

ART. 3 Se numeste in functia de Presedinte dr. Stoica Viorica cu un mandat de, 5s5s luni incepand
cu data prezentei;

ART.4 Se aproba:
1. Numarul de norme necesarpentru fiecare specialitate clinica si de recuperare, medicinafizica

si balneologie pe judet, 35 h/saptamana pentru norma intreaga si 17.5 h/saptamana pentru fractiuni de
norTna.

l.l Pentru zonele si specialitatile deficitare se pot incheia contracte cu furnizorii dle servicii medicale
de specialitate clinica pentru un numar < de 35h /sapt.

1.2 Pentru zonele si specialitatile deficitare se pot incheia contracte prin majorarea numarului maxim
de 17 .5 h/sapt., cu respectarea legislatiei muncii si in conditiile prevazute de lege (HG.16112016,
anexa2);

1.3 Pentru specialitatile clinice si zonele deficitare se aproba incheierea contractului pentru un
program de lucru de 17,5h/sapt., in urmatoarele conditii:

o medicul desfasoara program de activitate intr-un spital cu sau fara contract cu casa de
asigurari ;

o medicul desfasoara program de activitate la un alt loc de munca -in afara sistemului de
asigurari sociale de sanatate si pentru o alta specialitate medicala;

o activitatea desfasurata in celalalt loc de munca nu contravine prevederilor actelor
normative ce reglementeaza relatiile contractuale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate, referitoare la incompatibilitati ;



Numarul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinica si de recuperare
medicala pe judet, pentru care se incheie contract de fumizire de servicii medicale in asistenta
medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cu casa de asigurari de
sanatate, conform anexei atasata prezentei;
S-au stabilit localitatile/ zonele deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de
specialitate clinica si de recuperare, medicina fizica si balneologie, astfel: Negresti, Husi,
Barlad, Vaslui.

Zonele si specialitatile pentru care se poate incheia contract cu un cabinet medical cu program
mai mic de 35 h/sapt. conform anexelor la prezentul proces verbal astfel:

o pentru specialitatile clinice deficitare pe fiecare zona, in vederea asigurarii
serviciilor medicale de specialitate, se aproba incheierea contractului indiferent de
programul de lucru al cabinetului medical, dar nu mai mic de 35 h/sapt.

o pentru specialitatile clinice deficitare pe fiecare zona, in vederea asigurarii
serviciilor medicale de specialitate, se aproba incheierea actelor aditionale la
contractul de fumizare de servicii medicale pentru specialitati clinice si de
recuperare reabilitare a sanatatii in ambulatoriu pentru punctele de lucru deschise de
medicii specialisti ;

5. Acordarea sporului de'zona pentru SC Hygeea SRL Codaesti in procent de 27%o, acordat in
conditiile ordinului nr.l63l93/2008, conform anexei .

6. Numarul necesar de medici de specialitate recuperare reabilitare a sanatatii in ambulatoriu si
numarul necesar de norme, pentru fiecare zona ajudetului pentru care se poate incheia contract de
furnizare de servicii medicale de specialitate in anul 2016, conform anexelor .

Presedinte,

Dr. Stoica Viorica
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