
N E C O N F I D E N T I A L

DECIZIA
NR. 338 DIN 19. 07. 2014     

Preşedintele  –  director  general  al  CAS  Neamţ,  jr.  Radu  Eugen  Firăstrău,  numit  prin  Ordinul
Preşedintelui CNAS nr. 992/ 03. 12. 2013,

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată;
- Hotărârea Guvernului nr. 400/ 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru

care  reglementează  condiţiile  acordării  asistenţei  medicale  în  cadrul  sistemului  de  asigurări  sociale  de
sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/ 360/
2014  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  în  anul  2014  a  Hotărârii  Guvernului  nr.
400/2014  pentru  aprobarea  pachetelor  de  servicii  şi  a  Contractului-cadru  care  reglementează  condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015; 

-  HG  720/  2008  pentru  aprobarea  Listei  cuprinzând  denumirile  comune  internaţionale  ale
medicamentelor  de care  beneficiază  asiguraţii,  cu  sau fără  contribuţie  personală,  pe bază  de prescripţie
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând: 
- adresa nr. 3304/ 2014 prin care DSP Neamţ comunică persoana desemnată să facă parte din comisiile

pentru grupele de boli cronice prevăzute în HG nr. 720/ 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile
comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,
pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările
ulterioare (conform Ordinului MS nr. 493/ 01. 04. 2014),

DECIDE

Art.  1 În ceea ce priveşte componenţa comisiilor  pentru fiecare grupă de boală cronică prevăzută
potrivit  Hotărârii  Guvernului  nr.  720/2008  pentru  aprobarea  Listei  cuprinzând  denumirile  comune
internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
se nominalizează următoarele persoane:

a) din partea CAS Neamţ: dr. Magda Spânoiu – Preşedinte – director general;
b) din partea DSP Neamţ: dr. Daniela Marcoci – director executiv adjunct de sănătate publică;
c) din partea medicilor prescriptori:
- oncologie: dr. Iorgu Simona Oana (înlocuitor – dr. Pop Corneliu Dorin);
- neurologie: dr. Gurău Rodica (înlocuitor – dr. Pop Wanda);
- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: dr. Pricope Ana (înlocuitor – dr. Cobzaru Lidia);
- gastroenterologie: dr. Amariei Ioana Mihaela (înlocuitori dr. Anastasoaie Iacob Cristina);
- endocrinologie: dr. Gagea Maria (înlocuitor – dr. Mateiuc Marinela);
- psihiatrie: dr. Stan Rodica (înlocuitor – dr. Sava Cristinel);
- psihiatrie infantilă: dr. Iliescu Margareta Paula;
- ginecologie: dr. Margină Eliza Elvira (înlocuitor – dr. Mătase Suyana Monica);
- dermato - venerologie: dr. Ţicală Gina Iuliana (înlocuitor – dr. Anton Viorel);
- reumatologie: dr. Ghiţescu Cristian (înlocuitor - dr. Chiriţescu Monica);
- cardiologie: dr. Martin Carmen Manuela (înlocuitor – dr. Bucelea Liliana).



Art. 2  (1) Se nominalizează cons. Daniel Spiridon ca secretar al comisiilor  pentru fiecare grupă de
boală cronică.

(2) Se nominalizează cons. Nicolai Gancerenco ca înlocuitor al secretarului comisiilor  pentru fiecare
grupă de boală cronică, pentru perioadele în care acesta lipseşte din instituţie.

 (3) Activitatea de secretar al comisiilor pentru fiecare grupă de boală cronică nu îi exonerează pe cons.
Daniel Spiridon şi cons. Nicolai Gancerenco de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, aşa cum au fost acestea
precizate în fişa postului.

Art. 3 Se nominalizează cons. Nicolai Gancerenco ca înlocuitor al dr. Spînoiu Magda din componenţa
comisiilor pentru fiecare grupă de boală cronică, pentru perioadele în care aceasta lipseşte din instituţie.

Art. 4 Prezenta decizie este valabilă începând cu data de 19. 07. 2014.

Art.  5 Persoanele  nominalizate  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  decizii,  conform
dispoziţiilor legale în vigoare.

Preşedinte - director general
jr. Radu Eugen Firăstrău
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Compartiment juridic şi contencios
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