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Nr. 22622/16.09.2019 

  

 

CONTRACTAREA  DE  SERVICII MEDICALE,  MEDICAMENTE  SI  DISPOZITIVE  

MEDICALE PENTRU  ANUL  2019 

 

          In vederea asigurarii necesarului de servicii medicale, medicamente si dispozitive pentru 

asigurati si beneficiari de pachet minimal de servicii medicale, precum si a continuitatii acordarii 

acestora de catre furnizori, CJAS Buzau a intreprins  toate demersurile necesare pentru 

indeplinirea acestor  atributii. 

         Pentru asigurarea necesarului de servicii in semestrul I anul 2019 si luna iulie 2019 au fost 

incheiate acte aditionale de prelungire a contractelor existente, incheiate in anul 2018, in baza 

prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018, modificat si completat si in baza HG nr. 

140/2018, modificata si completata, valoarea angajamentelor legale respectand prevederile Legii 

nr. 500/2002, modificata, si respectand bugetul aprobat de CNAS pentru fiecare categorie de 

furnizori de servicii medicale.  

Conform adresei CNAS nr. RV 5061/18.06.2019, perioada de contractare a tuturor 

serviciilor medicale s-a derulat intre 01.07.2019 – 31.07.2019, perioada ce a fost rezervata pentru 

depunerea documentelor si in format letric si in format electronic la sediul CJAS Buzau in 

vederea contractarii in anul 2019 fiind intre 01.07.2019 – 09.07.2019. Aceasta a fost anuntata la 

sediul CJAS Buzau, pe site-ul CJAS Buzau, unde se regasesc si documentele necesare incheierii  

contractelor. 

Pentru toate tipurile de furnizori, documentele necesare incheierii contractelor sunt cele 

prevazute de Contractul cadru (HG nr. 140/2018, modificata si completata) si de normele de 

aplicare a Contractului Cadru (Ordin MS/CNAS nr. 397/836/2018, modificat si completat).  

Contractarea se realizeaza in baza HG nr. 140/2018, modificata si completata, pentru 

aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei 

medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, a normelor 

metodologice de aplicare pentru anul 2018 aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, 

modificat si completat. 

Prin decizia PDG nr. 90/24.06.2019 a fost desemnata componenta comisiilor de 

contractare pe domenii de asistenta medicala. 

In comisiile paritare s-au  restabilit urmatoarele: necesarul de medici de familie, medici 

specialisti - pentru specialitatile clinice si medicina fizica si reabilitare, sporurile pentru conditii 

de activitate in cabinetele medicilor de familie si ale medicilor specialisti din rural, 

zonele/localităţile deficitare din punct de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate 

în cadrul unităţilor sanitare cu paturi; pentru stabilirea zonelor /localităţilor menţionate anterior se 

va avea în vedere numărul de medici de specialitate existent în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, 

conform structurii spitalelor, având în vedere actele normative în vigoare elaborate de Ministerul 

Sănătăţii cu privire la personalul de specialitate (medici) corespunzător specialităţii 

secţiei/compartimentului, analizează situaţiile în care un medic poate acorda servicii medicale 

spitaliceşti în cadrul a două/trei spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 

sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii. 

Au avut loc de asemenea intalniri cu furnizori pe tipuri de asitenta medicala in vederea 

negocierii valorilor de contract, a conditiilor de contractare.(unitati sanitare cu paturi, furnizori de 

servicii medicale in ambulatoriu paraclinic, medicina fizica si de recuperare, stomatologice, 

ingrijiri la domiciliu, farmacii). 
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Pentru toate asistentele medicale au fost incheiate acte aditionale la contractele existente 

sau contracte noi, pentru furnizorii noi, valabile de la data de 01.08.2019 pana la data de 

31.12.2019, astfel: 

 

Contractare medicina de familie:  

• S-au depus si s-au validat dosare de contractare pentru 190 furnizori asistenta medicala 

primara si 14 contracte pentru medici de familie in centre de permanenta. 

• in comisia paritara s-au stabilit numarul necesar de medici de familie pe localitati, avand 

in vedere necesarul de un medic la 1800 de inscrisi (numar optim), precum si sporurile 

pentru conditii grele si foarte grele de activitate avandu-se in vedere ca prevederile legale 

aplicabile contractarii anului 2018 nu s-au modificat.  

• pentru cresterea accesului populatiei la servicii s-au incheiat contracte pentru puncte de 

lucru din sate, altele decat sediul comunelor sau in localitatile fara medic titular ( ex. 

Smardan, Mitropolia, Naieni, Pietroasele, Pardosi etc.); 

• Au ramas localitati in care nu isi desfasoara activitatea in relatie contractuala cu CJAS 

Buzau niciun medic de familie: Bozioru, Buda, Canesti, Chiliile, Colti, largu, Odaile, 

Racoviteni, Robeasca, Scutelnici, Valea Salciei. 

• s-au inregistrat un numar de 9 solicitari pentru acte aditionale pentru efectuarea de 
ecografii generale, ekg, ce vor fi decontate din fondul de investigatii paraclinice, ceea ce a 

largit paleta de servicii in cadrul pachetului de baza la medicul de familie si a crescut 

calitatea acestor servicii, permitand diagnosticarea in timp redus a unor afectiuni.  

• totalul angajamentelor legale pentru medicina primara pentru anul 2019 este de 46.812 

mii lei, din care se va deconta, incepand cu data de 01.07.2019, o valoare minim garantata 

a punctului per capita de 7,8 lei si punctului per serviciu de 3,5 lei. In aceasta suma totala 

sunt prinse si sume pentru Centrul de permanenta Vernesti, Centrul de permanenta Vintila 

Voda, Centrul de permanenta Berca (creditele de angajament fiind pentru anul 2019 de 

1.470 mii lei). 

 

Contractare ambulatoriu de specialitate  

Specialitati clinice : Au fost validate 50 de dosare de contractare din care 6 solicitari de 

acte aditionale la contractele cu spitalele si 9 cereri pentru acte aditionale pentru efectuarea de 

ecografii generale. 

S-a stabilit numarul necesar de medici de specialitati clinice pe tipuri precum si sporuri (6 

furnizori din mediul rural cu sporuri de zona). 

Angajamentele legale pentru anul 2019 totalizeaza 16.332 mii lei la o valoare minim 

garantat de 2.8 lei/punct. 

In continuare raman deficitare, pentru unele zone ale judetului, specialitatile neurologie, 

cardiologie, oncologie, psihiatrie, diabet zaharat, pediatrie, ORL, medicina interna, oftalmologie, 

obstretica-ginecologie, pediatrie, specialitati pentru care nu exista furnizori in judet sau numarul 

lor este insuficient. 

 

 Contractare medicina dentara: 

• in vederea stabilirii valorii de contract s-au avut in vedere urmatoarele criterii: valoarea de 

buget august – decembrie 2019 respectiv 517 mii lei ( CA an 2019 fiind de 1.187 mii lei), 

numarul de medici - 53, gradul lor profesional, programul de activitate si valoarea 

orientativa prevazuta de Ord. 397/836/2018, modificat si completat, de 2.000 

lei/luna/medic specialist cu 3 ore in medie /zi program. De mentionat ca valoarea de 
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contract are in vedere si o crestere cu 50% pentru medicii cu cabinete in rural, in scopul 

cresterii accesului populatiei la servicii de medicina dentara si in aceste zone. 

 

Contractare specialitati paraclinice:   

• S-a  contractat 100% din fondul alocat pe anul 2019 – 6.934 mii lei. 

• Criteriile de alocare a valorilor de contract au fost: criteriul de evaluare, disponibilitate, 

calitate. 

• Au fost depuse urmatoarele solicitari de incheiere contracte: 19 furnizori servicii medicale 

paraclinice – laboratoare de sange; 13 furnizori de servicii medicale paraclinice – 

radiologie, 9 furnizori – de servicii medicale ecografii (acte aditionale la contractele de 

specialitati clinice) si 9 furnizori de ecografii (acte aditionale la contractele de medicina 

primara). Pentru stabilirea valorii de contract, suma de contractat s-a defalcat in functie de 

ponderea fiecarui criteriu. S-a stabilit punctajul pentru fiecare criteriu, la care se va  

imparti suma alocata fiecarui criteriu, rezultand o valoare/ punct, valoare ce s-a inmultit 

cu punctajul fiecarui furnizor. Valoarea de contract a fiecarui furnizor s-a obtinut prin 

insumarea valorilor pe fiecare criteriu. 

• de mentionat ca, pentru investigatiile care nu se pot efectua in judet (teste 

imunohistopatologice, RMN-uri,  angiografii, scintigrafii) sumele au fost alocate distinct 

– sunt incheiate 8 contracte cu furnizori din afara judetului; 

• pentru serviciul paraclinic – analiza de sange - hemoglobina glicozilata – exista numai o 

singura solictare de incheiere a actelor aditionale de prelungire pana la data de 

31.12.2019, potrivit prevederilor HG nr. 155/2017 si Ordinul CNAS nr. 204/2017. 

 

Contractare asistenta medicala de recuperare:  

S-au depus 7 cereri de incheiere de contracte din care: 1 spital si doua baze de tratament in 

statiunea balneoclimaterica Monteoru. 

Contractarea a avut in vedere : 

• diversitatea procedurilor 

• numarul, tipul si anul de fabricatie al aparatelor 

• personalul de specialitate  

• programul de lucru 

• numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/oră  

• numărul maxim de proceduri/oră posibil de efectuat în cadrul programului de 

lucru de către asistentul de balneofizioterapie cu pregatire superioara si medie de 

specialitate, profesorul de cultură fizică medicală, precum si maseurii si baiesii care îşi 

desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizor, indiferent de forma de organizare a 

furnizorului, este de 10 proceduri/ora  

• fondul alocat pe anul 2019 - 1.378 mii lei  

Pentru fiecare dintre criterii se stabilesc punctaje, iar valoarea punctului rezulta prin 

impartirea bugetului alocat la numarul de puncte obtinut prin insumarea punctajelor furnizorilor. 

  

Contractare dispozitive medicale: 

Au depus documentele si s-au validat 72 de dosare de contractare cu furnizorii de 

dispozitive, inclusiv pentru furnizori cu puncte de lucru in Buzau, care asigura toata gama de 

dispozitive la care au dreptul asiguratii Total angajamente an 2019- 5.052 mii lei. 

 

Contractare ingrijiri la domiciliu:  

Au depus documentele necesare 2 furnizori; buget 2019 - de 444 mii lei.  
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Contractele de furnizare de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu sunt contracte cu 

valori. Valoarea se va aloca in functie de punctajul obtinut conform prevederilor Ordinului 

MS/CNAS nr. 397/836/2018, modificat si completat. 

 

  Contractare spitale:  

Contractarea s-a realizat pe baza criteriilor prevazute in Normele Metodologice pentru 

care furnizorii au prezentat documente justificative. Au depus documentele necesare cele 16 

spitale/ centre multifuntionale de pe raza judetului, au fost analizate documentele depuse de 

furnizori, din care rezulta posibilitatea de contractare a serviciilor de spitalizare continua ( acuti si 

cronici), spitalizare de zi , ingrijiri paleative (6 spitale). Bugetul total pentru servicii medicale in 

unitati sanitare cu paturi pentru anul 2019 -  este de 139.162,17 mii lei. 

           La baza calculului sumelor  pentru fiecare unitate sanitara au stat urmatoarele prevederi 

legale : 

           - Ordinul MS nr. 539/2019 privind aprobarea detalierii pe judete a numarului de paturi 

pentru care casele pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti  ;  

           -Procesul verbal al comisiei de aplicare ale prevederilor ordinului MS mai sus mentionat 

formata din  reprezentanti ai DSP si CJAS Buzau nr. 18382/17.07.2019 inaintat CNAS si MS 

spre aprobare ;  

           -Anexele 22 ,22A, 22B, 23, 23C si 25 din normele metodologice de aplicare a contractului 

cadru pentru anii 2018- 2019 ;   

 - Bugetul CJAS Buzau DG 847/27.06.2019. 

De mentionat este faptul ca, si in anul 2019, ca si in anii precedenti, se va pune mare 

accent pe spitalizarea de zi. In acest sens, legiutorul a nominalizat concret listele cu serviciile 

medicale din spitalizarea de zi, foarte multe cazuri luandu-se din spitalizarea continua precum si 

modalitatea de fundamentare a tarifului prin introducerea fisei “model pacient”. 

 

Contractare medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu precum si in 

cadrul Programelor Nationale de Sanatate: 

 

Au depus dosare pentru acte aditionale la contract un numar de 48 furnizori pentru eliberare 

medicamente in ambulatoriu, care au fost validate. 

Valoarea angajamentelor legale pentru anul 2019 este de 53.935,24 mii lei.  

Pentru medicaméntele din cadrul programelor nationale de sanatate exista contráctele 

incheiate in anul 2017 potrivit prevederilor HG nr. 155/2017 si Ordinul CNAS nr. 204/2017. 

Acestea s-au prelungit pana la data de 31.12.2019 (au fost depuse un numar de 47 de solicitari in 

acest sens). 

 

 Contractare transport sanitar neasistat: 

 

Au depus dosare pentru incheierea contractelor de servicii medicale de transport sanitar 

neasistat doi furnizori, care au fost validate. 

Valoarea angajamentelor legale pentru anul 2019 este de 43 mii lei. 

Acesti furnizori detin 5 ambulante de tip A1 A2 si un numar de 4 ambulantieri si 2 asistente 

medicale. 

 

 

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL, 

Jr. Simona Anghel 

 


