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În data de 22 iunie 2017, ora 13.00, la Sala 200 din cadrul  Palatului Administrativ a 

avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent  lunii iunie 2017, prezidat  de c tre 
Subprefectul jude ului, domnul Emil Dr g nescu. 

La lucr rile şedintei au participat membrii Colegiului Prefectural stabili i prin Ordin al 
Prefectului şi invita ii permanen i – reprezentan ii structurilor din teritoriu ale ministerelor şi 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale. 

    Domnul Subprefect Emil Dr g nescu, a deschis şedinta prezentând ordinea de zi:  

 Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale, cu furnizorii 

care indeplinesc criteriile stabilite de actele normative specifice sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru a fi in relatie contractuala cu CAS Prahova; 

 Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si a dispozitivelor medicale; 

 Prezentarea modificarilor legislative specifice domeniului asigurarilor sociale de sanatate 

din Romania. 

 Supravegherea, monitorizarea și controlul calit ții apei potabile produs  și distribuit  în 
județul Prahova.         

 Strategia Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova pentru dezvoltarea sportului 
de mas  în anul 2017; 

 Prezentarea programelor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova în domeniul 
tineretului, în anul 2016; 

 Prezentarea lucr rilor de investiții realizate în anul 2016, în scopul moderniz rii Centrului 
de Agrement Bușteni; 

 Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural  pentru aprobarea „Planului de acțiune pentru 
implementarea Strategiei județene antidrog Prahova în perioada 2017-2020” 

                Primele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Simona 

Mihai, Președintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Prahova ( materialul anexat). 

        Referitor la stadiul implement rii actiunilor prevazute in Programul de Guvernare,  
la data finalizarii contractarii serviciilor medicale (31.03.2017, respectiv 14.04.2017) a fost 

indeplinit obiectivul nr. 1 al CAS Prahova, respectiv “Cresterea accesului populatiei la servicii 
medicale de baza”. 

Toate celelalte actiuni stabilite prin planul de actiuni pentru realizarea in judet a 

obiectivelor din programul de guvernare au termen de realizare “permanent”, acestea 

constand in: 

- Respectarea drepturilor si obligatiilor furnizorilor de servicii medicale, precum si a 

asiguratilor, conform legislatiei in vigoare; 

-  Monitorizarea executiei bugetare; 



- Urm rirea derul rii în condi ii optime a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, 

farmaceutice şi de dispozitive medicale, programe nationale de sanatate cu scop curative,  
asigurarea servicilor medicale la nivelul cererii, cu efect asupra îmbun t irii st rii de s n tate 
a popula iei, urm rindu-se permanent creşterea calit ii actului medical şi accesul asigura ilor 
la serviciile de s n tate. 
- Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate, efectuate,raportate si validate 

conform legislatiei in vigoare. 

- Verificarea obliga iilor contractuale asumate de catre furnizorii de servicii medicale, 

medicamente si dispozitive medicale. 

-  Aplicarea de sanctiuni /contraventii pentru situatiile in care se constata abateri de la 

legislatie si de la normele legale in vigoare; 

- Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale cu incadrare in 

valoarea de contract, precum si in limita creditelor bugetare aprobate pentru fiecare domeniu 

de asistenta medicala; 

- Monitorizarea permanenta a pacientilor inclusi in Programele Nationale de Sanatate la nivelul 

judetului Prahova, pe fiecare tip de program in parte, atat din punct de vedere al numarului, 

al stadiului bolii cat si al costurilor; 

- Monitorizarea activitatii medicilor implicati in derularea programelor de sanatate, precum si a 

furnizorilor de medicamente si materiale sanitare (farmacii cu circuit inchis si farmacii cu 

circuit deschis); 

- Informarea asiguratilor prin afişarea documentelor de interes public pe site-ul institu iei, 
precum si a condi iilor ob inerii calit ii de asigurat, a drepturilor şi obliga iilor asigura ilor, a 
formularelor/ cardurilor europene, a sumelor decontate, a acordurilor/ documentelor încheiate 
cu alte state; 

- Informarea furnizorilor de servicii medicale şi medicamente afla i în rela ie contractual  cu 
CAS Prahova cu privire la conditiile de contractare, precum si a eventualelor modificari ale 

acestora urmare a aparitiei de noi acte normative. 

          Punctul patru de pe ordinea de zi a fost prezentat de reprezentantul  Directiei de 

Sanatate Publica (materialul anexat).Domnul Suprefect Draganescu a solicitat informatii 

privind masurile dispuse de catre Directia de Sanatate Publica Prahova in cazul in care 

rezultatele analizelor la apa au fost necorespunzatoare. In aceste cazuri DSP notifica 

administratorul sursei de apa si dispune masuri cu termene clare de aducere la indeplinire, 

pana la acel termen populatia este avertizata, apoi se refac analizele iar daca indicatorii 

specifici de potabilitate ai apei nu se incadreaza din nou in limitele prevazute de legislatia in 

vigoare, sursa respectiva de apa se inchide pana la remedierea tuturor problemelor care au 

condus la situatia respectiva. In anul 2016 au fost aplicate 5 sanctiuni iar in anul 2017, 4 

avertismente.   

           Elaborarea, finanțarea și implementarea programelor de screening pentru depistarea 

precoce și tratarea bolilor netransmisibile, cu impact major asupra indicatorilor st rii de 
s n tate, cu prioritate pentru bolile oncologice s-a asigurat prin derularea și finanțarea 
Programului Național de depistare precoce activ  a cancerului de col uterin, la nivelul celor 4 
rețele de screening, prin efectuarea de test ri gratuite Babeș-Papanicolaou, femeilor cu vârsta 
cuprins  între 25-64 de ani. S-a asigurat decontarea a 167 test ri BPN din fondurile alocate 
de Ministerul S n t ții. Un alt obiectiv prevazut in Programul de Guvernare este „Asigurarea 

unui sistem informațional performant pe plan orizontal și vertical  



care sa integreze toate componentele sistemului sanitar”. Astfel, s-a realizat migrarea pe 

server a programelor folosite la lucru în rețea pentru cl direa din str. Tache Ionescu, urmând 
achiziția unui server și implementarea aplicațiilor la cl direa din str. Transilvaniei. Masura 

„Implementarea și monitorizarea instrumentelor care asigur  calitatea serviciilor de 

s n tate/siguranța pacienților “ a fost realizata prin efectuarea a 17 controale la nivelul 

unit ților sanitare altele decât spitalele, pivind calitatea actului medical. 
          Urmatoarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de Directorul           

Directiei Judetene pentru Sport si Tineret, domnul Laurentiu Nicolescu ( materialul anexat).  

         In ceea ce priveste stadiul implement rii actiunilor prevazute in Programul de 
Guvernare, principalele directii de actiune au fost: Implementarea programului na ional 
pentru promovarea voluntariatului, educa iei civice şi a implic rii sociale; Dezvoltarea sportului 
de performan  si a sportului pentru toti. Acestea au fost realizate prin: Organizarea unei 

întâlniri de lucru în perioada 12-14 mai 2017, la Centrul de Agrement Buşteni – Vila Crişul, la 
care au participat un num r de 30 tineri defavoriza i din jude ; Organizarea  unor concursuri 
scolare pentru elevii din clasele I-VI, precum si organizarea unor competitii de  performanta, 

locale, judetene si intrejudetene, in colaborare cu I.S.J. Prahova, unitatile scolare, Asociiatiile 

Judetene de Atletism, Handbal, Fotbal si Judo, Gimnastica si structuri sportive private si de 

drept public din judet; Organziarea,  in colaborare cu administratiile publice locale si a I.S.J. 

Prahova, a  6 competitii (festivaluri sportive) cuprinse in “calendarul sportul pentru toti” si a 
Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si Olimpiada Gimnaziilor stimuland, astfel, practicarea 

sportului in cadru organizat, de cat mai multi cetateni. 

          Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene antidrog Prahova în 
perioada 2017-2020” a fost prezentat de Seful Centrului de Prevenire , Evaluare și Consiliere 
Antidrog Prahova, domnul Silviu Bucur. Acesta a atras atentia asupra faptului ca judetul 
Prahova se afla pe primul loc la consumul de droguri usoare in regiunea Sud-Muntenia iar in 
anul 2016 au fost confiscate 52 grame de heroina. A mai precizat ca Centrul functioneaza fara 
un medic specialist, solicitand totodata sprijin Directiei de Sanatate Publica pentru 
identificarea unui medic care ar putea fi angajat. In ceea ce priveste numarul  consumatorilor 
de droguri din judet, este destul de greu de precizat, tinand cont de faptul ca au fost 
incheiate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti un numar de 
314 fise de colectare  iar Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova 
monitorizeaza numai 40 persoane care au solicitat ajutorul. In incheierea cuvantului luat 
domnul Bucur a solicitat sprijin Institutiei Prefectului pentru monitorizarea implementarii 
actiunilor cuprinse in Stategia judeteana antidrug Prahova 2017-2020. Domnul Subprefect 
Emil Draganescu a precizat ca toate institutiile implicate in implementarea Planului de actiuni 
trebuie sa tina o legatura stransa cu Centrul iar Institutia Prefectului va acorda sprijinul 
necesar ori de cate ori va fi nevoie. Apoi a supus la vot Proiectul Hot rârii nr.3 a Colegiului 
Prefectural fiind aprobat în unanimitate. 
 

        În încheiere, domnul Subprefect Emil Draganescu a mulțumit tuturor celor prezenți la 

ședinta pentru prezenț .  

 

CONSILIER, 

Daniela LAMBA 
 
  


