






























 
16

 
 S-au  transmis precizări şi materiale informative pe diferite teme de interes,  

publicaţiilor locale (Gazeta de Sud, Cuvântul Libertăţii, Ediţie Specială, Lupa, 
Indiscret, Săptămâna în Oltenia, Radical de Dolj, Ora de Dolj, Dolj Domino), 
posturilor locale de radio (Radio Sud, Radio Oltenia) şi televiziune (TVR  - Craiova,  
TV Oltenia, 3 TV, DIGI 24, Alege TV) atât pentru informarea  asiguraţilor cât şi a  
furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale; 

 La solicitările venite din mass-media pe diverse teme legate de sistemul de asigurări 
de sănătate, s-a răspuns prompt atât cotidianelor cât şi posturilor locale de radio şi 
televiziune, find acordate 147 interviuri în acest sens;  

 Au fost publicate în presa locală 6 anunţuri privind încheierea contractelor cu 
furnizorii de servicii medicale.  

 
Apeluri Tel-Verde şi modalitatea de soluţionare a acestora 
 Prin intermediul Tel-Verde au fost primite  3242 solicitări;  
 85 % din solicitările primite prin TEL-VERDE au fost soluţionate direct de 

Compartimentul Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt, iar 15 % au fost soluţionate de 
Compartimentul Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt în urma consultării cu serviciile 
de specialitate ale C.A.S. Dolj. 

 
Audienţe, petiţii 
 Au fost acordate 3325 audienţe, ceea ce reflectă disponibilitatea C.A.S. Dolj de a 

soluţiona problemele asiguraţilor/furnizorilor. Cele mai importante teme abordate s-
au referit la: dispozitive medicale (918 persoane), modalităţi de asigurare/calcul 
contribuţie (580 persoane). 
Persoanele care au avut ca doleanţă aprobarea unor decizii pentru proteze, orteze şi 
dispozitive medicale au solicitat audienţe la Preşedintele-Director General al 
instituţiei, respectându-se programul de audienţe stabilit şi afişat. 

 Din totalul de 295 petiţii/scrisori la care s-a răspuns în această perioadă, 106 au 
fost contestaţii la decizii de impunere privind obligaţiile la FNUASS persoane 
fizice, 39 au vizat acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, 36 au 
fost contestaţii ale pensionarilor care au beneficiat de compensare 90% deşi au 
realizat venituri în afara pensiei de sub 700 lei/lună, 20 au fost solicitări privind 
cardul naţional de sănătate, 11 au vizat acordarea serviciilor medicale spitaliceşti. 

 
Alte activităţi specifice/alte precizări 
 Pentru îmbunătăţirea comunicării cu furnizorii de servicii, au avut loc întâlniri 

consultative pe domenii de asistenţă medicală; 
 S-a realizat actualizarea permanentă a paginii web;  
 Conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, s-au întocmit materialele cuprinzând informaţii de interes public 
acordate din oficiu şi s-a răspuns la 7 solicitări. 

 
 AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Compartimentul de audit public intern efectuează activităţi de audit public intern 

asupra tuturor activităţilor desfăşurate de structurile funcţionale ale CAS Dolj, pentru a 
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Raportul anual privind formarea profesionala a func{ionerilor pubtici pe anul20L4

Pornind de la recomandirile rapoartelor de evaluare a performanfelor profesionale individuale ale
angajalilor gi hend in considerare modificlrile lelislative gi opliunile exprimate in chestiortire; din numirul
total de 74 functionari publici, la inceputul arnlui au fost propugi pentru participarea la cursurile de
perfeclionare in anul 2014 un numir de 48 angajafi (9 conducere qi 39 execu$e).

Cursurile de perfecfionare s-au des$gurat in perioada 20 ianuarie - 05 septembrie2014, cu participarea
a 13 funcfionari publici si a d-nei Presedinte-Director General, astfel:

- Cursul CTR o'Cunoasterea si aplicarea cadrului normativ de control in sistemul asigurarilor sociale
de sanatate, conform Ordinului Presedintelui CNAS nr.1012114.12.2}13, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatnte * (20-21.01 .zALq - 2 functionari publici din cadrul Compartimentului Control

- Iustruire pentru utilizarea aplicatiilor DES (12-13.03.20t4) - Directonrl Executiv al Directiei Relatii
Contractuale si Directorul Exeutiv Adjunct * Medic Sef

- Seminar de pregatire profesionala cu tema "Metodologia de desfasurare a misiunilor de audit public
intem" (29.04.2014) - 4 functionari publici din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

- Intatnire de lucru cu tema: "Elemente de noutate din Hot.de Guvern pt. aprobarea pachetelor de
servicii medicale si a Contractului -cadru care reglementazaconditiile asistentei medicale in cadrul
sisGmului de asigurari sociale de sanatate pentru antr 2014-2015 si din Normele metodologice de
aplicare a acestuia" (19-20.05.2014) - Director Executiv-Directia Relatii Contractuale

- Cursut PIAS-MC(I) '?latforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate - Managementul Controlului
pomind de la elementele inregistrate in sistemul informatic" (30.06-04.07.2014) - 5 functionari
publici din cadrul Compartimentului Control

- Intalnire de lucru cu privire la derularea procesului de distributie a cardului national de asigurari
sociale de sanatate catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate (03.09-05.09.20:14) -
Presedinte-Director General si Director Executiv - Directia Economica

Menlionim ci din lipsa creditelor bugetare nu au putut participa la cursuri togi angajafi propuqi,
realizindu-se doar o participare in proporfie de 29Yo.

Cursurile de perfec$ionare au fost organizate de CNAS iar seminariile de pregatire profesionala au fost
organizate de ANAF, urmfuindu-se imbun6tnfirea cafit{ii activitifilor profesionale individuale sls angajafilor pe
baza rezultatelor evaluerilor, atibuliilor din fi6a de post ti schimbdrilor legislative aplrute.

Modalitatea de realizare a formfrrii profesionale a func$onarilor publici a constat in programe de formare
organizate gi desfr;urate de CNAS.
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