
 

 

COMISIILE  CONSTITUITE COFORM  H.G. nr. 400/2014 

 

1 Comisia prevăzuta de art. 87 alin. 3 şi alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. 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; 

1. ec. Costinel - Alin VOICULEŢ, preşedinte – director general al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

2. dr. Costica PLEŞOIANU, medic şef al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

3. ing. Mihaela BRĂNESCU,  din cadrul D.S.P. Vâlcea – membru; 

4. dr. Narcisa IONAŞCU ISPAS, inspector superior în cadrul D.S.P. Vâlcea – membru; 

5. dr. Adrian PĂTRULESCU, reprezentant al Colegiului Medicilor Judeţean Vâlcea – 

membru; 

6. reprezentantul Consiliului Judeţean Vâlcea – membru; 

7. dr. Iuliana DINUŢ – secretar. 

2.Comisia  prevăzuta de art. 22 alin. 3 şi alin. 4 şi art. 40 alin. 2 şi alin. 3 din Anexa nr. 2 
la H.G. 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; 

1. dr. Dumitru HOBEANU, director al Direcţiei Relaţii Contractuale a C.A.S. Vâlcea  - 

membru; 

2. dr. Costica PLEŞOIANU, medic şef al al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

3. dr. Lorena MĂRGĂRITESCU, director executive adjunct al D.S.P. Vâlcea – membru; 

4. dr. Narcisa IONAŞCU ISPAS, inspector superior în cadrul D.S.P. Vâlcea – membru; 

5. dr. Alexandru TURCITU, reprezentant al Colegiului Medicilor Judeţean Vâlcea – 

membru; 

6. jr. Liana DÂRLECI – secretar. 

 Comisia prevăzuta de art. 72 alin. 2 şi alin. 3 din Anexa nr. 2 la H.G. 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; 
 

1. dr. Dumitru HOBEANU, director al Direcţiei Relaţii Contractuale a C.A.S. Vâlcea  - 

membru; 

2. dr. Costica PLEŞOIANU, medic şef al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

3. dr. Lorena MĂRGĂRITESCU, director executive adjunct al D.S.P. Vâlcea – membru; 

                     4. dr. Narcisa IONAŞCU ISPAS, inspector superior în cadrul D.S.P. Vâlcea – membru; 

5. dr. Manuela ANGELESCU, reprezentant al Colegiului Medicilor Judeţean Vâlcea – 

membru; 

6. dr. Alida GEODESCU, reprezentant al patronatului laboratoarelor  – membru; 

7. dr. Gabriela PĂDUREANU – secretar  



 

 

Comisia prevăzută de art. 1 alin. 3 şi alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. 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, în următoarea componenţă : 
 

1. ec. Costinel - Alin VOICULEŢ, preşedinte – director general al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

2. dr. Costica PLEŞOIANU, medic şef al al C.A.S. Vâlcea  - membru; 

3. dr. Lorena MĂRGĂRITESCU, director executive adjunct al D.S.P. Vâlcea – membru; 

4. dr. Narcisa IONAŞCU ISPAS, inspector superior în cadrul D.S.P. Vâlcea – membru; 

5. dr. Marcel DUMITRESCU, reprezentant al Colegiului Medicilor Judeţean Vâlcea – 

membru; 

6. dr. Cristiana BĂRĂGĂNESCU, reprezentant al Societăţii de Medicină de Familie – 

membru; 

7. dr. Gheorghe FOLEA, reprezentant al Patronatului Medicilor de Familie – membru; 

8. ec. Mihai IONESCU – secretar. 

Fiecare comisie, isi  va desfasura activitatea la sediul CAS Valcea, dupa urmatorul 

calendar: 

-miercuri ora  04.06.2014 ora 9-comisia pentru servicii spitalicesti deficitare; 

-joi 5.06.2014 ora 9-comisia de medicina primara ; 

-Joi 5.06.2014 ora 10 -comisia de specialitati clinice,  

Joi 5.06.2014 ora 11-comisia de recuperare-reabilitare; 

-joi  05.06.2014 ora 12-comisia pentru specialitati paraclinice; 

-Joi 5.06.2014 ora 13 -comisia de medicina dentara; 

 

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

ec. Alin VOICULET 


