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  Către, 
   Instituția Prefectului Galați 

 
 

  

 
 Urmarea adresei dumneavoastră nr.256/09.01.2023 înregistrată la CAS Galați cu 

nr.DG/34/09.01.2023, prin care ne solicitați să vă transmitem o informare cu privire la situația 

sumelor contractate și decontate de instituția noastră în perioada 01.01.-31.12.2022, vă comunicăm 

în cele ce urmează datele solicitate, astfel: 

1.Asistența medicală primară 

                  - activitate curentă: suma contractată 70.127,14 mii lei, suma decontată 70.127,14 mii lei 

(decontat integral) 

                  - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 0,18 mii lei, suma 

decontată 0,18 mii lei (decontat integral) 

       - centre de permanență : suma contractată  5.121,64 mii lei, suma decontată 5.121,64 mii 

lei (decontat integral) 

                 - monitorizare COVID: suma contractată  998,50 mii lei, suma decontată 998,50 mii lei 

(decontat integral) 

        -vaccinare COVID: suma contractată  124,06 mii lei, suma decontată 124,06 mii lei 

(decontat integral) 

       - testare COVID: suma contractată 693,45 mii lei, suma decontată 693,45 mii lei 

(decontat integral). În prima saptămână a anului 2023 s-au generat deconturi pentru diferențe 

(corecții efectuate de medicii de familie în aplicația informatică CORONA FORMS) aferente 

perioadei ianuarie – august 2022 rezultând o sumă de 80,85 mii lei, ce urmează a fi decontată din 

bugetul alocat anului 2023. 
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2.Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice 

 - activitatea curentă: suma contractată 27.544,54 mii lei, suma decontată 57.544,54 mii lei 

(decontat integral) 

                  - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 7,76 mii lei, suma 

decontată 7,76 mii lei (decontat integral) 

                  - vaccinari COVID: suma contractată 5,96 mii lei, suma decontată 5,96 mii lei (decontat 

integral) 

 

3. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitatea medicină dentară 

- activitatea curentă: suma contractată 4.023,71 mii lei, suma decontată 4.023,71 mii lei 

(decontat integral) 

 

4. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile paraclinice 

- activitatea curentă: suma contractată 21.565,41 mii lei, suma decontată 21.565,41 mii lei 

(decontat integral) 

             - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 7,56 mii lei, suma decontată 

7,56 mii lei (decontat integral) 

            - PET-CT ): suma contractată 204,00 mii lei, suma decontată 204,00 mii lei (decontat 

integral) 

 - dozare hemoglobină glicozilată: suma contractată 0,65 mii lei, suma decontată 0,65 mii lei 

(decontat integral) 

 

5. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitatea medicină fizică și reabilitare (BFT) 

- activitatea curentă: suma contractată 5.353,90 mii lei, suma decontată 5.353,90 mii lei 

(decontat integral) 

             - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 0,76 mii lei, suma decontată 

0,76 mii lei (decontat integral) 

   

6.Transport sanitar neasistat 

- activitatea curentă: suma contractată 436,00 mii lei, suma decontată 436,00 mii lei 

(decontat integral) 
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7.Spitale 

- activitatea curentă: suma contractată 230.754,98 mii lei, suma decontată 230.754,98 mii lei 

(decontat integral) 

             - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 260,59 mii lei, suma 

decontată 260,59 mii lei (decontat integral) 

  - radioterapie: suma contractată 3.213,76 mii lei, suma decontată 3.213,76 mii lei (decontat 

integral) 

- cadre universitare: suma contractată 212,89 mii lei, suma decontată 212,89 mii lei (decontat 

integral) 

- alocație hrană: suma contractată 5.287,85 mii lei, suma decontată 5.287,85 mii lei (decontat 

integral) 

- transferuri/influențe salariale: suma contractată 243.540,08 mii lei, suma decontată 

243.540,08 mii lei (decontat integral) 

 

8.Îngrijiri medicale la domiciliu 

suma contractată 2.313,37 mii lei, suma decontată 2.313,37 mii lei (decontat integral) 

 

9.Dispozitive medicale 

- activitatea curentă: suma contractată 5.561,21 mii lei, suma decontată 5.561,21 mii lei 

(decontat integral) 

             - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 0,05 mii lei, suma decontată 

0,05 mii lei (decontat integral) 

 

10.Medicamente 

 - activitatea curentă: suma contractată 97.398,00 mii lei, suma decontată 97.398,00 mii lei 

(decontat integral) 

             - activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 7,55 mii lei, suma decontată 

7,55 mii lei (decontat integral) 

  - medicamente 40% pt.pensionari cu pensii de până la 1.429 lei/luna: suma contractată 

2.412,00 mii lei, suma decontată 2.412,00 mii lei (decontat integral) 

   - personal contractual: suma contractată 55,23 mii lei, suma decontată 55,23 mii lei 

(decontat integral) 
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- cost volum-rezultat: suma contractată 33.876,80 mii lei, suma decontată 33.876,80 mii lei 

(decontat integral) 

- cost-volum: suma contractată 14.944,02 mii lei, suma decontată 14.944,02 mii lei (decontat 

integral) 

 

11.Medicamente boli cronice utilizate în Programe Naționale de Sănătate (PNS) 

  - PNS pt. boli rare: suma contractată 3.911,10 mii lei, suma decontată 3.911,10 mii lei 

(decontat integral) 

- PNS pt. boli neurologice: suma contractată 778,07 mii lei, suma decontată 778,07 mii lei 

(decontat integral) 

- PNS hemofilie și talasemie: suma contractată 184,16 mii lei, suma decontată 184,16 mii lei 

(decontat integral) 

-PNS diabet zaharat 

                activitate curentă: suma contractată 49.552,53 mii lei, suma decontată 49.552,53 

mii lei (decontat integral) 

                          activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată 8,23 mii lei, suma 

decontată 8,23 mii lei (decontat integral) 

 -PNS transplant organe, tesuturi si celule de origine umană: suma contractată 965,46 mii lei, 

suma decontată 965,46 mii lei (decontat integral) 

 -PNS tratament bolnavi oncologici 

                   activitate curentă: suma contractată  42.405,10 mii lei, suma decontată 42.405,10 mii lei 

(decontat integral) 

                  activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată  6,71 mii lei, suma 

decontată 6,71 mii lei (decontat integral) 

 

12. Medicamente utilizate în Programe Naționale de Sănătate (PNS), ce fac obiectul contractelor 

de tip cost volum 

 - PNS tratament bolnavi oncologici: suma contractată 12.253,23 mii lei, suma decontată 

12.253,23 mii lei (decontat integral) 

 - PNS boli rare: suma contractată 924,40 mii lei, suma decontată 924,40 mii lei (decontat 

integral) 

 - PNS boli neurologice: suma contractată 524,63 mii lei, suma decontată 524,63 mii lei 

(decontat integral) 
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13.Materiale sanitare specifice utilizate în Programe Naționale de Sănătate (PNS) 

 - PNS diabet zaharat 

                       activitate curentă: suma contractată 2.688,57 mii lei, suma decontată 2.688,57 mii lei 

(decontat integral) 

                     activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată  0,96 mii lei, suma 

decontată 0,96 mii lei (decontat integral) 

           -PNS diabet zaharat pompe insulină și materiale consumabile): suma contractată  2.291,26 

mii lei, suma decontată 2.291,26 mii lei (decontat integral) 

 -PNS ortopedie: suma contractată 1.626,12 mii lei, suma decontată 1.626,12 mii lei (decontat 

integral) 

 

14.Dializă peritoneală și hemodializă 

                activitate curentă: suma contractată 20.248,86 mii lei, suma decontată 20.248,86 mii lei 

(decontat integral) 

                     activitate curentă OUG15/2022 (ucrainieni): suma contractată  58,17 mii lei, suma 

decontată 58,17 mii lei (decontat integral) 

 Cu stimă, 

 

 

Director General 

Ciprian GROZA 

 

           

         Director Relații Contractuale 

               Adrian NEACȘU 


