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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

Casa de Asigur ări de S ănătate Hunedoara 
 - AN 2020 - 

  
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara are drept obiectiv principal al activității manageriale  
consolidarea, eficientizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  în vederea  
asigurării  accesului transparent, liber, nediscriminatoriu și echitabil  la serviciile medicale al asiguraţilor 
din judeţ în condițiile utilizării eficiente a fondurilor. 
  
 VENITURI  
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a avut  pentru anul  2020 prevazută in bugetul de 
venituri și cheltuieli suma de  520.336.600 lei ca venituri totale, iar încasarile pe aceeași perioadă 
au fost în sumă de  335.036.589  lei   rezultând un grad de realizare  de 64 %. Valoarea drepturilor 
constatate rezultate din datele colectate de unitatile ANAF , in baza declaratiilor depuse de 
persoanele juridice si fizice se ridica la valoarea de 1.085.868.989 lei , din care 359.349.266 lei 
aferente anului curent .Gradul de incasare al veniturilor aferente obligatiilor  totale de plata 
declarate este de 30,85%. 
 

Grad  de realizare a  veniturilor  în  anul  2020 ( lei) 
 

       Denumire indicator Prevederi 
Bugetare 

Drepturi 
constatate din 

anul curent 

Încas ări 
realizate 

Grad 
realizare  

VENITURI -TOTAL 520.336.600 1.085.868.989 335.036.589 64% 
 Venituri curente 342.857.000 1.081.872.831 334.299.528 98% 
Contribuțiile angajatorilor   15.188.000    439.946.425   15.905.019 105% 
Contribuțiile asiguraților 327.190.000    641.725.383 318.193.486 97% 
Venituri nefiscale        479.000          201.023        201.023 42% 
Subvenții 177.479.600       3.259.112                 25 0% 
Venituri FNUASS încasate în cont unic în 
curs de distribuire           736.051        736.051  

 
CHELTUIELI 
 În exercițiul financiar al anului 2020, Casa de Asigurari de Sănătate Hunedoara a avut alocată prin 
bugetul de venituri si cheltuieli, credite bugetare  în sumă de  885.922.280 lei , defalcată astfel : 
Cheltuieli materiale și servicii  -537.795.210 lei, 
Cheltuieli  proprii de functionare   7.058.650 lei                                                     
Transferuri între unitati  :          299.480.480 lei 
Asistență socială :       41.587.940 lei 
 
Valoarea totala a  creditelor de angajament aprobate  pentru anul 2020     se ridică la   906.334.430 lei  
din care 558.207.360  lei  pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical  
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Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare aprobate pentru serviciile cu caracter medical 
este realizat în proporţie de 99,97 %, iar față de creditele bugetare deschise este in proportie de 100 %. 
Gradul de realizare al  creditelor de angajament  realizate  faţă de creditele  de angajament aprobate    
este realizat în proporţie de  99,18 %. 
La data de 31.12.2020, CAS Hunedoara înregistrează plăţi restante sub 30 de zile de la termenul de 
scadenţă in valoare totala de 11.745.535 lei , reprezentand contravaloarea medicamentelor cu si fara 
contributie personals eliberate de farmaciile aflate in relatie contractuala cu Cas. 
 
 

Situatia  sintetica a alocarii creditelor si  a  pl aților  efectuate  la 31.12.  2020 (lei) 
 

Denumire indicator 
Credite de 

angajament 
aprobate 

Credite 
bugetare 
deschise 

Plati realizate Grad 
realizare 

I. MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE 
SERVICII CU CARACTER 
MEDICAL 558.207.360 537.044.020 537.043.339 99,95% 
II. SERVICII PUBLICE 
DESCENTRALIZATE- din care: 7.058.650 6.959.445 6.959.363 100,00% 
Cheltuieli de personal 6.165.130 6.120.790 6.120.790 100,00% 
Materiale si prestari servicii cu 
caracter functional pt.ch.proprii 

854.520 799.670 799.589 99,99% 
Cheltuieli de capital 39.000 38.985 38.984 100,00% 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 299.480.480 299.475.480 299.475.442 99,94% 
IV. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

41.587.940 41.584.350 41.584.347 100,00% 

TOTAL 906.295.430 885.024.310 885.023.507 99,95% 
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Situatia  alocarii creditelor si  a  pla ților  efectuate   aferente domeniilor de asistenta 
medicala la 31.12.  2020 (lei) 

 

Tipul de asisten ţă 
medical ă   

Credite de 
angajament 
aprobate - 

lei 

Credite 
angajament 
realizate- lei  

Credite 
bugetare 

deschise - 
lei 

  Plati 
realizate- lei 

Grad 
realizare 

CA  

Grad 
realizare 

CB 

 Medicamente cu si fara 
contributie personala  91.823.550 90.671.922 

83.546.130 83.545.999 98,75% 100,00% 

Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut 
utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 79.526.610 78.937.312 70.733.510 70.733.462 99,26% 100,00% 
Materiale sanitare 
specifice utilizate în 
programele naţionale cu 
scop curativ 4.105.890 4.102.620 4.156.230 4.156.202 99,92% 100,00% 

Servicii medicale de 
hemodializă şi dializă 
peritoneală 25.865.170 24.482.617 24.956.250 24.955.797 94,65% 100,00% 
Dispozitive si 
echipamente  medicale  4.480.000 3.996.082 4.005.000 4.005.000 89,20% 100,00% 
Asistenta medicala 
primara 56.263.000 56.141.911 55.732.950 55.732.943 99,78% 100,00% 
Asistenta medicala 
pentru specialitatile 
clinice 20.478.000 19.610.079 19.758.260 19.756.260 95,76% 99,99% 
Asistenta medicala 
stomatologica 604.000 602.798 605.000 605.000 99,80% 100,00% 
Asistenta medicala  
pentru specialitatile 
paraclinice 11.802.410 11.641.894 11.760.490 11.760.490 98,64% 100,00% 
Asistenta medicala in 
centrele medicale 
multifunctionale 2.289.000 2.072.356 2.192.770 2.192.767 90,54% 100,00% 

 Servicii de urgenta 
prespitalicesti si transport 
sanitar 26.560 18.826 31.180 31.176 70,88% 99,99% 

Servicii medicale in 
unitati sanitare cu paturi- 
spitale generale 243.738.420 243.694.768 243.649.880 243.469.880 99,98% 99,93% 
Unitati de recuperare-
reabilitare a sanatatii 8.751.000 7.410.778 7.462.620 7.462.617 84,68% 100,00% 
Prestatii medicale 
acordate in baza 
documentelor 
internationale 

8.453.750 8.453.746 8.453.750 8.453.746 

100,00% 100,00% 

TOTAL 558.207.360 551.837.709 537.044.020 536.861.339 99,18% 99,97% 

 
II. Derularea contractelor cu furnizorii de servici i medicale, medicamente si dispozitive 
medicale  
 
 Anul 2020 , a reprezentat  datorita contextul epidemiologic determinat de raspandirea coronavirusului 
SARS-COV-2, anul provocarilor majore din sistemul de sanatate , obligandu-ne la gasirea solutiilor 
adecvate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale pe toate domeniile acestora , dar si  la 
adaptarea si aplicarea  legislatiei in permanenta schimbare . Pentru asigurarea continuitatii  asistențe 
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medicale  pe tot parcursul anului 2020 , tinand cont de prelungire a actelor normative care 
reglementează conditiile acordarii asistentei medicale ,  CAS Hunedoara a încheiat  acte aditionale de 
prelungire a contractelor  de furnizare de servicii medicale pe toate tipurile de asistență medicală, 
farmaceutică și de dispozitive medicale, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, ținând cont pe de o 
parte de prevederile Contractului-Cadru pe anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru, cu modificările și completările ulterioare și 
pe de altă parte de condițiile concrete din județul nostru.    
Utilizarea în condiții de legalitate a fondului a avut în vedere și decontarea serviciilor medicale, 
medicamentelor și dispozitivelor medicale pe toate domeniile de asistență medicală, în conformitate cu 
creditele de angajament alocate.precum si cu legislatia specifica  ,respectiv Ordinul MS nr.555/2020 
,privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus. 
 
Pe parcursul anului 2020, CAS Hunedoara a derulat  un numar de 516 contracte de furnizare de 
servicii medicale, medicamente și dispozitive și 285 conven ții  eliberare concedii medicale si bilete 
de trimitere , cu un num ăr de 428 furnizori . Pe fiecare domeniu de asistență medicală, situația 
derulării contractelor este următoarea: 
 
 

Nr. crt.  Tipul de asistenta medicala 

Nr. 
contracte 
/conven ții 
încheiate 

1. Asistenta medicala primara 205 

2. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile 
clinice 

23 

3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice 

21 

4. Asistenţa medicala pentru specialitatea clinica medicina fizică şi de 
reabilitare 

10 

5. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
medicina dentara 22 

6. Asisienta medicala spitaliceasca 13 

7. Consultaţii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat 1 

8. Farmacii 54 

9. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente 
organice sau funcţionale în ambulatoriu 71 

10. Recuperare in unitati sanitare cu paturi (sanatorii şi preventorii) 2 

11. Programe naţionale de sanatate 70 

12. Centre de permanenta 24 

13. Conventii eliberare certificate concediu medical biletelor de trimitere / 
internare 

285 

TOTAL 801 
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Asisten ța medical ă primar ă 
In anul 2020, serviciile medicale din cadrul asistentei medicale primare au fost furnizate de 213 de 
medici de familie, din care 208 medici titulari si 5 medici angajaţi;Din cei 213 de medici, 163 si-au 
desfăşurat activitatea in mediul urban si 50 in mediul rural. De asemenea Casa de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara a incheiat 24 de contracte pentru asigurarea continuităţii asistentei medicale 
prin centrele de permanenta din localităţile Deva , Crișcior, Simeria, Petrila  si Uricani, in care au 
fost cuprinşi 26 de medici. 
Conform contractelor încheiate cu CAS Hunedoara,  in asistenta medicala primara  activitatea 
realizata este următoarea:  
- au fost acordate 1.159.779 consultaţii; 
au fost prescrise 54.388 certificate de concediu medical pentru un numar de  38.489 asiguraţi; 
au fost eliberate 222.759  bilete de trimitere către ambit!atoriu/spital pentru 1754.683 asiguraţi; 
au fost prescrise 723.713 reţete pentru un numar de 428.970  pacienţi,   
 
Asisten ță medical ă ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice  a fost asigurata de 
360 de medici de specialitate, cuprinşi in 36 de contracte.Conform contractelor încheiate cu CAS 
Hunedoara ,in asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice  activitatea 
realizata este următoarea : 
au fost acordate 291.159  de  consultaţii si  87.404 servicii medicale, cu un cost mediu /asigurat de 
64   lei. 
 
Asisten ţa medical ă ambulatorie de specialitate pentru specialit ăţile paraclinice  
Asistenta medicala de specialitate-specialitati paraclinice ce a rost asigurata de 80 medici de 
specialitate, cuprinşi in 21 de contracte. Au fost încheiate un număr de 5 acte adiționale la 
contractele de furnizare de servicii medicale în ambulatoriu de specialitate pentru specialități 
clinice, pentru efectuarea de ecografii de către medicii de specialitate cu competențele 
corespunzătoare.  Activitatea realizata de furnizorii de investigaţii medicale paraclinice in anul 
2019, conform celor 21 de contracte încheiate cu CAS Hunedoara, se prezintă astfel: 
- au fost efectuate 571.336  analize de laborator, din care, un număr de  447.837 analize la 
recomandarea medicilor de familie si 123.499 la recomandarea medicilor de specialitate, costul 
mediul analiza de laborator fiind de 14,10 lei; 
- au fost efectuate 45.325  investigaţii de radiologie si imagistica medicala, din care 19.540 la 
recomandarea medicilor de familie si 25.785 la recomandarea medicilor de specialitate, costul 
mediu/investigaţie de radiologie-imagistica medicala fiind de 19,53 lei. 
 
Asisten ţa medical ă de specialitate de recuperare, medicin ă fizic ă şi reabilitare în ambulatoriu  
a fost asigurata de 16 medici de specialitate cuprinşi in 10 contracte. 
 Activitatea realizata de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate - medicina fizica si 
reabilitare in anul 2020, conform contractelor încheiate cu CAS Hunedoara se prezintă astfel: 
au fost acordate 14.699 consultaţii  şi 58.900 servicii medicale +zile de tratament, unui număr de 
17.867 pacienţi; 
au fost efectuate 221.081 proceduri specifice de recuperare, medicina fizică şi reabilitare în cadrul celor 
58.900 zile de tratament, cu o medie de 4,4 proceduri/pacient. 
 
Asisten ță medical ă ambulatorie de specialitate pentru specialitatea m edicin ă dentar ă a fost 
asigurata in anul 2020 de 29 de medici dentişti cuprinşi in 21 contracte. 
au fost efectuate un număr de 5.941 acte terapeutice, din care, pentru copii de până la 18 ani au fost 
acordate un număr de 4468 acte terapeutice, pentru persoane peste 18 ani au fost acordate un număr 
de 1.469 acte terapeutice, iar pentru beneficiari de legi speciale au fost acordate un număr de 4 acte 
terapeutice. 
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Asisten ță medical ă spitaliceasc ă a fost asigurata in anul 2020 de 586 medici de specialitate, cuprinşi 
in 13 contracte; Avand in vedere contextul epidemiologic determinat de raspandirea coronavirusului 
SARS-COV-2, 11  din cele 12 spitale din judetul Hunedoara , pe parcursul anului au devenit spitale 
Covid sau suport Covid, astfel că modalitatea lor de finantare ,conform actelor normative in vigoare s-a 
realizat la valoarea  integrală contractelor de furnizare de servicii medicale spitalicesti  incheiate in 
spitalizarea continua , respectiv realizari si diferente pana la valoarea de contract , precum si prin 
alocari de sume suplimentare ce au depasit valorile contractate in conditiile in care spitalele au 
inregistrat cheltuieli efective  generate de pandemie.Numarul de cazuri externate s-a ridicat la 115.528 , 
costul mediu/caz rezolvat fiind  de 2.109 lei.Valoarea totala a platilor efectuate catre spitale in cursul 
anului 2020 este de 243.469.047 lei.In cadrul acestei sume se regasesc si sumele suplimentare alocate 
in contextul epidemiologic determinat de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2. 
  
In anul 2020, pe langa cheltuielile cu serviciile medicale contractate cu spitalele, CAS Hunedoara a 
plătit si influentele determinate de creşterile salari ale aferente personalului încadrat in unităţi sanitare 
publice  si stimulent de risc. Avand in vedere contextul epidemiologic generat de virusul SARSCOV 19 , 
s-au aloxcat unitatilor sanitare publice  sume suplimentare peste valoarea de contract in suma de 
41.165.859 lei. Cheltuieli de personal  aferente influentelor salariale si stimulentului de risc in unităţile 
sanitare publice cu paturi si sumele suplimentare  aferente anului  2020 sunt prezentate  in tabelul de 
mai jos   : 
 
 

Denumirea unit ăţii sanitare 
cu paturi   

TOTAL Sume  
influente  fin det de 
cresterilor salariale 
spitale,  - an 2020 

Sume infl   
aferente stimulent 

risc 

Sume  peste val 
contract art.8 alin 2 

HG252/2020 si art 218 
lit a HG 438/2020 

Spitalul Judetean de Urgenta 
Deva 

66.368.439 3.030.000 13.525.396 

Spitalul Municipal "dr. Al. 
Simionescu" Hunedoara 65.786.872 4.167.500 10.366.356 

Spitalul de Urgenta Petrosani 44.527.673 890.000 1.923.747 

Spitalul Municipal Lupeni 14.991.192 197.500 2.902.582 

Spitalul Municipal Vulcan 14.014.781 820.000 3.453.729 

Spitalul Municipal Brad 15.803.079 330.000   

Spitalul Municipal Orastie 18.606.904 397.500 4.101.989 

Spitalul Orasenesc Hateg 18.051.854 375.000 2.803.769 
Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 6.663.306 0 592.462 

Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad 

6.382.770 145.000 28.748 

Spitalul de Psihiatrie Zam 8.910.225 0 547.106 

Spitalul General CF Simeria 7.735.847 0 919.975 

TOTAL 287.842.942 10.352.500 41.165.859 

 
Consulta ții de  urgen ță la domiciliu și transport sanitar neasistat  
Aceasta activitate a fost realizata in anul 2020 de 1 furnizor autorizat conform legii, care si-a desfasurat 
activitatea cu un numar de 3 autovehicule, a realizat un numar de 2.070 km, din care au fost decontati 
2.070 km echivalenti (in urban si in rural). 
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Acordarea medicamentelor cu și far ă contribu ție personal ă în tratamentul ambulatoriu  
Aceasta activitate a fost realizata in anul 2020 de 54 societi farmaceutice, având in componenta 168 de 
farmacii si oficine. 
Valoarea consumului de medicamente validat in anul 2020, aferent farmaciilor cu circuit deschis se 
ridica la valoarea de 153.683.735,25 lei. 
In anul 2020 , au fost eliberate medicamente,pentru un numar de 474.352  de persoane beneficiare , in 
baza unui numar de 1.233.270 prescriptii medicale , din care un numar de 443.073 prescriptii pentru  
medicamente gratuite, respectiv 789.197 prescriptii pentru medicamente compensate intre 20% - 90%, 
fata de pretul de vanzare cu amanuntul. 
Costul mediu / beneficiar a fost 174,3 lei. 
 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuper ării unor deficien țe organice sau fiziologice  
Dispozitivele medicale, la nivelul anului 2020, in judeţul Hunedoara, au fost asigurate de 71 furnizori de 
dispozitive medicale. 
- Numărul de asiguraţi care au primit în anul 2020 decizii de aprobare pentru procurarea de dispozitive 
medicale este de 5.065 ,din care 657 sunt asigurati  cu protezare stomii. 
- Numărul de dispozitive medicale aprobate în anul 2020 a fost de 9521,  costul mediu /beneficiar fiind 
de 1.623 lei 
-  Numărul de dispozitive medicale decontate în anul 2020 a fost de 10.117, iar suma medie/ dispozitiv 
medical decontat în 2020 a fost de 396 lei; 
- la finele anului se aflau  nu se inregistreaza  lista de asteptare .  
 
Recuperare în unit ăți sanitare cu paturi (sanatorii)  
- Pentru acest tip de asistență, au fost derulate un număr de 2 contracte.  
- Pentru serviciile de recuperare medicală acordate în regim de spitalizare în sanatorii au fost 
contractate un numar de 72.324 zile de ingrijire, din care au fost realizate  48.216 zile, corespunzator 
unui numar 2.866 persoane asigurate, ceea ce inseamna ca a fost realizata o medie de 16 
zile/persoana. Cele 2 sanatorii au functionat din luna septembrie 2020 ca  spitale suport Covid  
 
EXECUTIA PROGRAMELOR NATIONALE DE SANATATE  
   
Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept 
scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice.Acestea se  
adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei, deosebit de importante, din mai multe 
considerente,între care:numărul mare de persoane afectate (diabet zaharat, afecţiuni 
oncologice);complexitatea patologiei, care afectează major supravieţuirea si/sau calitatea vieţii;costurile 
crescute ale diagnosticului si tratamentului, costuri pe care persoanele nu si le-ar permite, în lipsa 
programelor naţionale de sănătate . 
În anul 2020 la nivelul Casei de Asigurari de Hunedoara pentru  64370 de persoane beneficiare   au fost 
derulate de unităţile de specialitate următoarele programe: 
 

• Programul national de oncologie 
• Programul naţional de diabet 
• Programul naţional de tratament al hemofiliei si talasemiei 
• Programul naţional de boli rare 
• Programul nalionaldc boli endocrine, tratamentul osteoporozei  
• Programul naţional de ortopedie  
• Programul naţional de transplant - tratamentul posttransplant  
• Programul naţional de supleere a funcţiei renale  
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REALIZARI AN 2019 

DENUMIRE INDICATOR 

Credite de 
angajament 
aprobate  an 

2020 

Credite de 
angajament 
realizate  an 

2020 

Credite 
bugetare 
definitive 
an 2020 

Plati 
efectuate la 

data de  
31.12.2020 

Număr  
bolnavi  

Cost 
mediu 

(lei) 

Program national  de diabet 
zaharat, din care: 

39.317.690 39.315.551 36.363.670 36.363.642     

    - medicamente 36.764.510 36.764.510 33.821.630 33.821.630 22.158 1.285,53 

    - materiale sanitare 2.490.280 2.488.706 2.477.250 2.477.250 10 4.528,19 

   - sume pentru evaluarea anuala a 
bolnavilor cu diabet zaharat ( inclusiv 
hemoglobina glicata) 

30.900 30.900 35.060 35.060 1.420 21,86 

   - pompe insulina si materiale 
consumabile,   

32.000 31.435 29.730 29.702 5.483 455,26 

Programul national de oncologie, din 
care: 

25.059.030 25.059.030 21.175.900 21.175.900 2.063 12.324,36 

Subprogramul de tratament al 
bolnavilor cu afectiuni oncologice 

25.059.030 25.059.030 21.175.900 21.175.900     

 Programul national de tratament 
pentru boli rare, din care: 

940.010 926.558 779.370 779.339 28 33.004,75 

    - medicamente 940.010 926.558 779.370 779.339     

 Programul national de tratament al 
hemofiliei si talasemiei 

138.850 123.169 156.920 156.920 5 23.627,93 

Programul national de transplant de 
organe, tesuturi si celule de origine 
umana 

793.080 793.080 791.770 791.753 70 11.639,63 

 Programul national de boli 
endocrine 

50.110 50.097 54.910 54.910 255 190,66 

 Programul national de ortopedie 1.583.610 1.582.479 1.649.250 1.649.250 276 5.263,89 

 Programul national de supleere a 
functiei renale la bolnavii cu 
insuficienta renala cronica 

25.865.170 24.482.617 24.956.250 24.955.797 355 68.976,18 

Sume pentru medicamente utilizate 
in programele nationale  COST 
VOLUM, din care: 

15.781.020 15.220.868 13.953.010 13.953.010     

  -  Subprogramul de tratament 
medicamentos al bolnavilor cu afectiuni 
oncologice (adulti si copii) 

15.781.020 15.220.868 13.953.010 13.953.010 32.252 2.903,40 

Programe nationale de sanatate 
curative, din care: 

93.747.550 92.332.581 85.928.040 85.927.511 24.686 2.638,34 

   -medicamente pentru boli cronice 
cu risc crescut utilizate in 
programele nationale cu scop 
curativ 

63.745.590 63.716.444 56.780.500 56.780.452 5.791 689,75 

   -materiale sanitare specifice 
utilizate in programele nationale cu 
scop curativ 

4.105.890 4.102.620 4.156.230 4.156.202 5.882 724,50 

TOTAL 109.528.570 107.553.449 99.881.050 99.880.521   
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 In concluzie , anul 2020 a fost pentru Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara  un  an 
provocator si dificil , in care  obiectivul institutional a fost asigurarea finantarii la timp si fara sincope  a  
furnizorilor de servicii medicale si medicamente pe toate palierele componente ale sistemului de 
asigurări de sănătate la nivel local.     
Covid -19 a fost si este in continuare un moment critic ce ne obligă la cooperare si solidaritate.Actuala 
criza sanitară a pus o presiune enorma pe sistemul de sanatate ,a provocat autoritatile publice locale si 
institutiile medicale la mobilizarea rapida de resurse ,in directia colaborarii si dialogului pentru 
identificarea de masuri menite să asigure continuitatea  accesului la servicii medicale atat pentru 
pacientii Covid-19 cat si pentru alte patologii , dar si crearea premiselor dezvoltarii la nivel local a unui 
sistem de sanatate mai performant , mai rezilient decat cel dinaintea pandemiei. 
  

 Director General,    
Ec. Adrian Nicolae David 

  


