Dosare de contractare respinse – 2014
1. Asistenta medicala primara
Dosare respinse
- C.M.I. Dr. Rusu Sorina Ileana – Contractul –cadru – Capitolul I , Sectiunea 2,art. 2, litera f, - datorii
la fondul pentru asigurari sociale de sanatate. (Termen maxim de remediere 30.06.2014 )

2. Asistenta medicala pentru specialitati clinice.
Dosare respinse
1. S.C. Inmedical S.R.L. – Contract-cadru , Capitolul II , Sectiunea 2, art. 23,litera b – contul deschis
la Trezoreria Statului sau la banca , potrivit legii ;
- litera e – dovada asigurarii de raspundere civila pentru personalul care isi desfasoara activitatea la
furnizor ( polita incompleta pentru un medic , nu este depus inscrisul cu limita raspunderii civile)
- litera m – lista privind evidenta bolnavilor cu afectiuni cronice ( Anexa 2D)
- Sectiunea 5 – art. 29 si Sectiunea 2 , art. 23, litera k, - copia actului doveditor din care sa rezulte
incadrarea asistentului medical ( care la un program saptamanal de minimum 35 ore , a cabinetului este
obligatorie)
2. C.M.I. Dr. Andrei Viorica – Contract – cadru , capitolul II , Sectiunea 2 – art.23 – litera a – lipsa
dovada de evaluare a furnizorului .
3. Asistenta medicala dentara
Dosare respinse
1. C.M.I. Dr. Tiron Corina – Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
2. C.M.I. Dr. Rey Rodica– Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada de
evaluare a furnizorului .
3. C.M.I. Dr. Rey Leonard – Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
4. C.M.I. Dr. Urzica Cecil – Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
5. C.M.I. Dr. Rosu Liviu – Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
6. C.M.I. Dr. Iacob Mirela– Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
7. C.M.I. Dr. Marmureanu Carmen – Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a
– dovada de evaluare a furnizorului .
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8. C.M.I. Dr. Jiduc Puica - Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
9. C.M.I. Dr. Iacob Laura - Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .
10. C.M.I. Dr. Nanu Irinel - Contract – cadru – Capitolul IV , Sectiunea 2 , art. 58, litera a – dovada
de evaluare a furnizorului .

4. Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati paraclinice
Dosare respinse
1. Spitalul Falticeni
Radiologie - Contractul –cadru , Anexa 20, punctul 3, - program de lucru mai mic de 6 ore pe zi.
Dispensar TBC - incompatibilitate cu calitatea de furnizor servicii medicale paraclinice
Laborator - Contract –cadru , Anexa 19 , punctul 4 , programul de lucru nu este acoperit prin
prezenta unui medic de specialitate sau biolog medical , chimist medical , biochimist medical cu grad de
specialist.
2. Spital Gura Humorului - Ecografie – Contract-cadru , Anexa 7, Capitolul B , punctul 8, Anexa
20 , Capitolul I , punctul 2, - lipsa atestat de competenta pentru un medic pentru acest tip de servicii.
3. Spital C-lung Moldovenesc
Radiologie – Contract – cadru , Anexa 20, punctul 3, neacoperirea programului de lucru
declarat, cu prezenta medicilor de specialitate
Dispensar TBC – incompatibilitate cu calitatea de furnizor de servicii medicale paraclinice.
4. S.C. Tritest SRL – punct de lucru Suceava
- in cazul unui medic – program de lucru nearmonizat cu programul de lucru de la alte locuri
unde isi desfasoara activitatea.
5. S.C. Lotus Med SRL – Contract –cadru , Capitolul V, Sectiunea 2, art. 73, litera h, - lipsa
documentele necesare pentru incadrarea furnizorului in criteriile de selectie a resurselor tehnice si
resurselor umane; Contract –cadru , Anexa 19, punctul 4, program de lucru al laboratorului neacoperit
prin prezenta unui medic de specialitate anatomie patologica.
6. S.C. Ultratest SRL – Contract –cadru , Capitolul V , Sectiunea 2, art. 73, litera f , - datorii la
fondul pentru asigurari sociale de sanatate precum si a contributiei pentru concedii si indemnizatii termen maxim de remediere 30.06.2014.

Nota : Incadrarea laboratoarelor de analize medicale in criteriile de calitate prevazute
in Anexa 19, se va realiza pana pe data de 23.06.2014.
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5. Servicii medicale spitalicesti
Dosare respinse
1. S.C. Laurus Medical SRL
- nu indeplineste prevederile art 84 alin 2 din Contractul Cadru cu privire la personalul angajat pe toata
durata programului de lucru;
- nu respecta prevederile puncului 3 din anexa 22 A referitoare la ultima formă a bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2013 valabilă la 31.12.2013, vizata conform prevederilor legale in vigoare;
- lipsa document prevazut la punctul 4 din anexa 22 A referitor la Lista investigaţiilor
paraclinice/serviciilor medicale clinice - consultaţii interdisciplinare, efectuate în alte unităţi sanitare:
nr., tipul, valoare şi nr. de bolnavi internaţi pentru care au fost efectuate aceste servicii;
- fundamentarea tarifului pe caz rezolvat pe fiecare tip de afectiune/ sectie pentru anul 2014 nu respecta
prevederile anexei 22 A iar valoarea tarifului nu se incadreaza in prevederile anexei 22 din Normele de
aplicare a Contractului Cadru nr. 619/366/2014;
- fundamentarea tarifului pe servicii depaseste competenta unitatii sanitare respectiv :
****) Monitorizare afectiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară
aprobarea comisiilor de experti constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu
administrare parenterală sub supraveghere specială;
-contractul incheiat cu alte unitati medicale pentru servicii paraclinice, depus la dosar este expirat la
data de 30.03.2014;
- neconcordanta intre declaratia privind consumul de medicamente raportat la CAS Suceava in anul
2013 si documentul depus in dosarul de contractare;
- lipsa stocuri cantitativ valorice de medicamente, materiale sanitare si reactivi la 01.01.2013 si la
31.12.2013 prevazut in fundamentarea tarifului de spitalizare de zi – anexa 22A punctul 6 din Normele
de aplicare a Contractului Cadru nr. 619/366/2014;
- nu prezinta actul doveditor prin care personalul medico-sanitar îsi exercită profesia la furnizor –
contracte de munca sau prestari servicii pentru intreg personalul medico –sanitar;
- lipsa metodologia proprie de rambursare, la cererea asiguratilor, a cheltuielilor efectuate pe perioada
internarii conform art 98 din HG 400/2014 pentru aprobarea Contractului Cadru pentru anii 2014-2015.
2. SC TOP MEDICAL CRONIC SRL – PUNCT DE LUCRU SUCEVITA
- lipsa cont deschis la trezoreria statului in a caror raza sunt inregistrati fiscal conform Ordonantei
146/2002-cu completarile si modificarile ulterioare, art. 6;
- lipsa asigurarile de raspundere civila pentru intreg personalul medico-sanitar in limitele de asigurare
prevazute in Ordinul 346/2006 si certificatele de libera practica cu viza 2014;
- lipsa dovada de evaluare prevazuta in Art 84 pct.1b –din Normele de aplicare a Contractului Cadru
nr. 619/366/2014;
- nu indeplineste prevederile art 84 alin 2 din Contractul Cadru cu privire la personalul angajat pe
durata programului de lucru (24 ore) – numar de medici insuficient si personal cu domiciliul in alte
judete decat cel al punctului de lucru precum si existenta unui contract de munca postdatat la data
depunerii cererii;
- lista medicamentelor - denumiri comune internationale si formă farmaceutică utilizate pe perioada
spitalizării pentru afectiunile pe care spitalul le tratează în limita specialitătilor din structură si are ca
scop asigurarea tratamentului pacientilor internati si monitorizarea consumului de medicamente pentru
întocmirea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului; prezentată de fiecare furnizor în format
electronic -EXCEL conform art 86 alin 1 din Normele de aplicare a Contractului Cadru nr.
619/366/2014;
- lipsa contractului pentru transportul interspitalicesc pentru asiguratii internati conform prevederilor
art 97 lit b din Normele de aplicare a Contractului Cadru nr. 619/366/2014;
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- nu respecta prevederile art 99 lit c din Normele de aplicare a Contractului Cadru nr. 619/366/2014 cu
privire la nivelul minim si maxim al coplatii;
- lipsa metodologia proprie de rambursare, la cererea asiguratilor, a cheltuielilor efectuate pe perioada
internarii conform art 98 din HG 400/2014 pentru aprobarea Contractului Cadru pentru anii 2014-2015;
- nu respecta prevederile art.86 lit r din Contractului Cadru pentru anii 2014-2015 privind declaratie pe
proprie răspundere pentru toti medicii care se vor afla sub incidenta contractului încheiat cu casa de
asigurări de sănătate că îsi desfăsoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii
medicale spitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 87
alin.2;
- nu respecta prevederile art.85 din Contractului Cadru pentru anii 2014-2015 privind existenta unei
linii de garda organizata si aprobata in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- fundamentarea tarifului pentru anul 2014 nu respecta prevederile anexei 22 A iar valoarea tarifului nu
se incadreaza in prevederile anexei 23 C - nota 3 din Normele de aplicare a Contractului Cadru nr.
619/366/2014;
- nu exista propunere privind numarul de cazuri posibil de realizat in functie de indicatorii avuti in
vedere la contractare conform art. 5 pct. 4 din Normele de aplicare a Contractului Cadru nr.
619/366/2014;
- necesarul de buget, anual, nu e intocmit conform model anexa 22A din Normele de aplicare a
Contractului Cadru nr. 619/366/2014.

COMISIA DE CONTRACTARE
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