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Preambul 

 
Realizarea principalelor atribuții ale CAS Iași în condiții de maximă 

eficiență se află în strânsă legătură cu activitatea de comunicare, fie ea 

internă sau externă. 

 

Procesul de comunicare în cadrul CAS Iași se dorește a fi un ansamblu 

complex de obiective, instrumente și canale de transmitere a informației. 

Acest proces va avea un caracter bilateral, presupunând atât transmiterea 

ordinelor, informației și propunerilor la un centru de decizie (persoanele 

investite cu responsabilitatea de a lua decizii), cât și transmiterea 

deciziilor luate de la acest centru către alte departamente ale instituției. 

 

Prin intermediul strategiei, canalele și instrumentele de comunicare 

folosite până la acest moment vor fi reevaluate și îmbunătățite. De 

asemenea, strategia prezintă elemente de noutate în materie de obiective 

sau „unelte” prin care comunicarea la nivel intern și extern va fi realizată. 

 

Implementarea direcțiilor strategice reliefate în Strategia de comunicare și 

de imagine a CAS Iași va beneficia de un sistem eficient de evaluare a 

efectelor comunicării pe toate palierele. 
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METODOLOGIE DE LUCRU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea 
obiectivelor și a 
scopurilor CAS 

Iași 

Elaborarea 
analizei SWOT 

Evaluarea 
strategiei 

Crearea 
mesajului 
principal 

Identificarea, 
segmentarea și 
re-evaluarea 
grupurilor – 
țintă 

Implementare 
strategie 
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PRINCIPII GENERALE DE ACȚIUNE 
 
 
 FLEXIBILITATE  

 

• capacitatea de a răspunde într-un timp adecvat la semnalele venite atât 

din mediul extern, cât și din cel intern. 

 

 TRANSPARENȚĂ 

 

•  capacitatea de a furniza informații complete, obiective și corecte despre 

activitățile desfășurate. 

 

 EFICIENȚA ȘI RĂSPUNDERE PUBLICĂ 
 
 
•  utilizarea optimă a resurselor pentru atingerea impactului maxim;  

• activitățile CAS Iași se vor desfășura în vederea realizării interesului 

public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STRATEGIEI 
 
 
SCOPUL STRATEGIEI DE COMUNICARE:  

Strategia își propune să identifice și să dezvolte un mesaj coerent, 

specializat pe fiecare din componentele vizate (internă, externă), 

diseminat publicului într-un timp adecvat. 

 

 IN PLAN INTERN   

(la nivelul angajaților)  

 

•  creșterea gradului de colaborare între angajații CAS Iași; 

• diseminarea în rândurile angajaților a informaților ce au legatură cu 

activitatea CAS Iași. 

 

 IN PLAN EXTERN 

(în relațiile cu furnizorii de servicii medicale medicamente și dispozitive 

medicale, alte instituții, mass-media, societate civilă, asociații 

profesionale, etc.)  

 

• asigurarea transparenței prin publicarea și transmiterea mesajelor sau a 

informațiilor de interes public în timp util;  

• înțelegerea corectă de către cetățeni sau de către persoanele care intră 

sub incidența prevederilor legale a obiectului de activitate al CAS Iași și 

modalitățile de realizare a acestuia;  

• creșterea gradului de încredere a  opiniei publice în activitatea CAS Iași. 
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CE VOM COMUNICA? 
 
 
 
 Plan intern Plan extern 

Principalele 
informații 

comunicate 

Evenimente în care 
CAS Iași este 
implicată  

Raportul anual privind 
activitatea CAS Iași 

Reflectarea activității 
CAS Iași în mass-
media 

Informațiile de interes 
public pentru cetățeni, 
furnizori de servicii 
medicale, alte 
instituții, prin 
publicare pe site-ul 
CAS Iași 

Decizii și hotărâri 
interne / Modificări 
legislative etc. 
 

Documentele aferente 
evaluării și contractării 
serviciilor medicale, 
medicamentelor și 
dispozitivelor medicale 

Propuneri ale 
personalului cu privire 
la îmbunătățirea și 
eficientizarea 
activității instituționale 

Răspunsuri la petiții, 
reclamații, sesizări, 
formulare europene 
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INSTRUMENTE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR 
 

Instrumente de comunicare internă 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
instrumentului  

Descriere 
Instrumente de 
comunicare 
internă 

Grup target  Responsabil 
implementare 

Termen 
implemen
tare 

1. Elaborarea și 
distribuirea unui 
ghid informativ 
referitor la 
strategia de 
comunicare a 
CAS Iași 

Anual vor fi 
editate, publicate 
pe site și 
distribuite pe 
pagina de intranet 
ce vor cuprinde:  
- Materiale 
privind strategia 
de comunicare;  
- Propuneri 
privind anumite 
subiecte de 
interes public;  
- Informații cu 
privire la 
modificările 
legislative în 
domeniu;  
- Decizii și 
hotărâri ale 
managementului 
CAS Iași;  

 

Toate  
departamentele  
CAS Iași, 
Instituții Publice  
Mass-media 

Compartiment 
Relații Publice 
CAS Iași  

Anual 

2. Dezvoltarea 
comunicării 
manageriale în 
grup și a 
comunicării 
interpersonale 

Organizarea de 
întâlniri periodice 
între categorii de 
angajați ai CAS 
Iași, pe diferite 
teme de interes, 
cu scopul de a 
sprijini procesul 
de implementare 
a deciziilor sau a 
schimbărilor. 
Organizarea de 
întrevederi pe 
niveluri ierarhice 
diferite, între 
angajații CAS 
Iași, în situații de 
evaluare a 

Toate 
departamentele  
CAS Iași 

 

Comitetul 
director / Șefii 
de departamente 

 

Permanent 
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performanţei, de 
transmitere a unor 
instrucţiuni, de 
rezolvare de 
conflicte etc. 
Instrumente de 
comunicare 
internă 

3. Redactarea 
materialului - 
revista presei 
către Comitetul 
Director  

Sursele 
importante de 
informații din 
presa scrisă 
locală, radio  și 
modalitatea 
prevazută de 
deciziile interne 
privind culegerea 
articolelor de 
presă relevante  

 

Compartiment  
Relații Publice  
CAS Iași 
Comitetul director 

 

Compartiment 
Relații Publice 
CAS Iași 

Săptămân
al 

4. Supunerea spre 
avizare a 
Raportului 
privind numărul 
de articole în 
presă  și de 
apariții în presă 
(evenimente 
media, 
conferință de 
presă, apariții în 
direct la TV, 
radio) ce au 
relevanță asupra 
activității CAS 
Iași. 
Transmiterea 
acestuia către 
CNAS 

Raport privind 
numărului de 
articole în presă  
și de apariții în 
presă(evenimente 
media, conferință 
de presă, apariții 
în direct la TV, 
radio) ce au 
relevanță asupra 
activității CAS 
Iași 

Compartiment  
Relații Publice  
CAS Iași 
Comitetul director 

Compartiment 
Relații Publice 
CAS Iași 

Trimestria
l 
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Instrumente de comunicare externă 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
instrumentului  

Descriere 
Instrumente 
de 
comunicare 
internă 

Grup target  Responsabil 
implementare 

Termen 
implementare 

1. Consolidarea 
comunicării cu 
instituțiile 
mass-media de 
la nivel 
național și local 

Continuarea 
și 
îmbunătățirea 
permanentă a 
relațiilor cu 
mass-media 
prin: 
 - emiterea 
periodică a 
materialelor 
de presă 
(comunicate, 
precizări, 
informări, 
răspunsuri la 
solicitări, 
etc.);  
-organizarea 
de 
conferințe/ 
briefing-uri 
de presă; 
- utilizarea 
discutiilor 
“față în față”, 
a 
conversațiilor 
telefonice 
pentru 
eficientizarea 
transmiterii 
mesajului; 
-elaborarea 
unei baze de 
date cu datele 
de contact ale 
jurnaliștilor 
de la nivel 
regional; 

Mass-media Comitetul 
director  
Compartiment 
Relații Publice 
CAS Iași  

Permanent 

2. Informarea 
opiniei publice 
cu privire la 
activitățile 

Întocmirea și 
publicarea 
raportului de 
activitate a 

Mass-media 
Persoane fizice 
și juridice 
interesate 

Compartiment 
Relații Publice 
CAS Iași  

Anual 
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derulate de 
CAS Iași  

CAS Iași   

3. Diseminarea în 
timp util a 
informațiilor ce 
țin de 
activitatea CAS 
Iași, precum și 
alte documente 
relevante 

Publicarea 
periodică pe 
site a 
informațiilor 
relevante  

Furnizori de 
servicii 
medicale, 
medicale, 
medicamente 
și dispozitive 
medicale, 
persoane fizice 
și juridice 
Mass-media 

 

Toate 
departamentele 
CAS Iași 

 

Actualizare 
permanentă 

4. Facilitarea 
accesului 
public la 
informațiile de 
interes public, 
modificări 
legislative prin 
intermediul 
site-ului 

Cel mai 
eficient 
instrument de 
asigurare a 
transparenței 
este site-ul 

Toate 
departamentele 
CAS Iași, 
Persoane 
fizice, 
Persoane 
juridice, 
Furnizori de 
servicii 
medicale 
Instituții 
Publice  
Mass-media 

Toate 
departamentele 
CAS Iași 

 

Actualizare 
permanentă 
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ANALIZA S.W.O.T. –ACTIVITATEA DE COMUNICARE A CAS 
IAȘI 

 
 

S 
- Puncte forte - 

 

W 
- Puncte slabe - 

 

O 
- Oportunități - 

 

T 
- Amenințări - 

 
1.TRANSPARENȚA 
Publicarea curentă a 
materialelor de presă 
privind activitatea  
CAS Iași 
 

1. EXPERIENȚĂ 
INSUFICIENTĂ  
 

1.DES 
Posibilitatea  
accesării datelor  
medicale  
de  
către titular/ 
reprezentantul  
legal, precum și 
acordării  
accesului gradual la  
date 
și personalului  
medical înregistrat  
în sistem 

1.ATACURI  
MEDIA 

2.PROMPTITUDINE  
Reacții prompte în  
cazul sesizărilor  
generate de parteneri/ 
opinia publică 
 

2. RESTRÂNGERI 
BUGETARE 
 

2.SERVICII  
ONLINE 
 

2.ATACURI 
INFORMATICE 

3. COLABORARE 
OPTIMĂ ÎN PLAN 
EXTERN 
Cooperarea continuă  
cu instituții similare 
din spațiul EU și SEE 
 

3. LIMITELE 
LEGALE 
în ceea ce  
privește accesul  
la informațiile  
privind activitatea 
CAS Iași 
 

3.CREAREA 
 CANALELOR  
DE 
COMUNICARE 
DEDICATE 
PARTENERILOR 
CONTRATUALI 
 

3.SCURGERI  
DE 
INFORMAȚII  
având în vedere  
circuitul  
documentelor 
stabilit 
în cadrul 
CAS Iași 

4. PERSONAL 
CALIFICAT  
Personalul  
structurilor de  
comunicare are  
studii de  
specialitate  
 

4.LIPSAUNOR 
APLICATII 
INFORMATICE  DE 
CORESPONDENTA 
DEDICATE 
PARTENERILOR 
CONTRACTUALI 

4.CREAREA 
DEPARTAMENT
ULUI 
SPECIALIZAT IN 
RELATII 
PUBLICE 
 

4.INFORMAȚII 
PREZENTATE 
DENATURAT 
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MESAJ PRINCIPAL 
 

În cadrul activității de relații publice, desfășurată într-o instituție 

publică, mesajul transmis opiniei publice reprezintă cel mai important 

pilon al comunicării. De cele mai multe ori, mesajul instituțiilor aflate în 

slujba cetățeanului sunt complicate, structurate eronat si transmise pe cale 

birocratică.  

Unul din scopurile secundare ale prezentei strategii este de a 

facilita transmiterea și înțelegerea mesajului instituțional de către publicul 

larg, jurnaliști, actori implicați în procesul de furnizare servicii medicale 

etc.  

Pentru acest lucru, a fost luat în considerare instrumentul de 

„formatare a mesajului”, prin care se urmărește elaborarea unui mesaj 

unic ce înglobează implicit sau explicit toate palierele surprinse de 

analiza S.W.O.T., dar și obiectivele / experiența instituției acumulată 

până în prezent.  

Structura „mesajului formatat” este bazată pe cuvinte cheie, 

formulate în termeni accesibili pentru publicul larg. Astfel, formatul 

prezentat mai jos este doar unul preliminar ce va fi reevaluat și completat 

ori de câte ori va fi nevoie.  

 OBIECTIVITATE / NEUTRALITATE: toate persoanele fizice 

sau juridice, publicul larg, mass-media, instituțiile publice, toți 

furnizorii  de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale care se adresează CAS Iași sunt tratate în mod egal, în 

spiritul obiectivității și al echidistanței;  

 PROFESIONALISM: Persoanele care lucrează în cadrul CAS 

Iași sunt specialiști pe domeniul lor de activitate, beneficiind de 

perfecționare profesională continuă;   
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 EFICIENȚĂ: În condițiile adoptării măsurilor de austeritate 

bugetară și de deficit de personal, CAS Iași trebuie să funcționeze 

în condiții de eficiență și flexibilitate;   

 UTILIZAREA SOLUȚIILOR INFORMATICE: Pentru 

atingerea eficienței instituționale, fluxul de lucru se desfășoară în 

baza soluțiilor informatice integrate. În relația cu furnizorii a fost 

configurat sistemul de transmitere și primire a documentelor 

electronice necesare prin protocolul de transmitere securizat( 

FTPS) și aplicația client-server Filezilla;   

 COOPERARE și AWARENESS: CAS Iași este deschisă 

discuțiilor cu organizațiile profesionale, cu instituțiile publice, cu 

instituțiile mass-media etc., cu rolul de a conștientiza și a difuza 

informațiile în spațiul public. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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GRUPURI ȚINTĂ(TARGET GROUP) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Instituții 
publice 

 
 

Publicul larg 

 
 

Persoane 
juridice 

 
 

Persoane  
fizice 

Furnizori de 
servicii 
medicale, 
dispozitive 
medicale și 
medicamente 

 
 

Mass-media 

 
 

CAS IAȘI 
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EVALUARE 
 
 
 

Evaluarea activității de comunicare din cadrul CAS Iași, desfășurată în 

baza prezentei strategii, va fi inclusă in: 

 
 

 Rapoartele anuale de activitate ale CAS Iași; 

 Rapoarte semestriale privind numărul articolelor din presa scrisă 

referitoare la activitatea CAS Iași,  numărul de evenimente de 

presă, conferințe de presă, briefinguri de presă, apariții direct la TV 

și radio; 

 Rapoarte lunare referitoare la activitatea CAS Iași. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


