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   Ştire mass media locală 

 
 În măsura în care consideraţi oportună informarea opiniei publice, avem rugămintea de a insera în 
publicaţia/platforma dvs. ştirea de mai jos.   
  
Referitor : Plata stimulent de risc 
 

 La solicitarea CNAS Bucureşti conform Ordinului nr.P/1192/18.12.2020 – CAS Tulcea a centralizat 

şi transmis în  regim de urgenţă suma necesară în judeţul Tulcea pentru plata stimulentului de risc, 
după cum urmează: 

• Pentru 160 furnizori aflati în relaţie contractuală cu CAS care au desfăşurat activitate în perioada 
stării de urgenţă; 

• Pentru  531  persoane care au calitatea de salariat pentru care se solicită stimulentul de risc pentru 
perioada 16 martie-14 aprilie 2020 (fiecare persoană beneficiază de maximum 2 

stimulente de risc, în valoare de 2.500 lei fiecare, aferente perioadei stării de urgenţă 
(unul pentru perioada 16 martie 2020 -14 aprilie 2020 şi unul pentru perioada 15 aprilie 2020 - 14 
mai 2020); 
Concret : 

• Suma necesara pentru perioada 16 martie -14 aprilie 2020       1.327.500 lei 
(pentru 531 persoane ( din care 471 persoane la SJU Tulcea, restul fiind la 
alţi furnizori de servicii medicale : medicii familie, medici specialişti, laboratoare) 
 

• Suma necesara pentru perioada 15 aprilie -14 mai 2020     1.280.000 lei 
(pentru 512 persoane ( din care 449 persoane la SJU Tulcea, restul fiind la 
alţi furnizori de servicii medicale : medicii familie, medici specialişti, laboratoare) 

Total sume solicitate    2.607.500 lei 
  Situatia se referă la personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar care au activat în timpul 
stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-
19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate; 
 Responsabilitatea stabilirii acestor persoane este a managerilor de unităţi sanitare cu paturi şi a 
reprezentanţilor legali ai cabinetelor medicilor de familie, specialişti, laboratoare. 
 Precizăm că prin Ordinele Comandantului Acţiunii nr. 74527/23.03.2020, respectiv nr.74553/ 
07.04.2020 în cele două perioade de timp - au fost suspendate internările  pentru intervenţiile 
chirurgicale, alte tratamente şi investigaţii medicale spitaliceşti care nu reprezintau urgenţe şi puteau fi 
reprogramate, precum şi consultaţiile programate/programabile în structurile ambulatorii ale acestora, în  
toate unităţile spitaliceşti publice şi private şi au fost externaţi toţi pacienţii care nu au reprezentat 
urgenţe, care nu necesitau obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în  regim spitalicesc. 

 Au fost suspendate acele activităţi medicale, consulturi sau tratamente care nu erau obligatorii şi 
care puteau fi reprogramate, astfel încât să fie păstrată capacitatea de internare spitalicească, redusă 
aglomeraţia pacienţilor şi implicit riscul de transmitere a Covid19, păstrând posibilitatea de a acorda 
îngrijirile medicale imediate ce nu puteau fi amânate. 

Plata sumelor de mai sus se va face până la sfârşitul anului prin transferuri din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice”. 

Facem precizarea că în lunile mai/iunie 2020 au mai fost făcute plăţi cu această destinaţie, în 
sumă de 402.500 lei persoanelor direct implicate în tratarea cazurilor Covid 19 confirmate – pentru 161 
persoane din SJU Tulcea ( secţiile infecţioase şi laborator). 
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