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RAPORT DE ACTIVITATE  

al Casei de Asigurări de Sănătate Alba pe anul 2017 

 

Prezentare generala 

Casa de Asigurări de Sănătate ALBA este o instituţie publică cu 
personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea C.N.A.S, având drept 
obiectiv principal colectarea contribuţiilor, altele decât cele pentru care 
colectarea veniturilor se face de către ANAF şi gestionarea bugetului fondului 
aprobat, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, 
la nivel local. 

Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Alba, stabilite în 
conformitate cu prevederile Legii 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii sunt: 

1. să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât 
cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF; 

2. să administreze bugetele proprii; 
3. să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le 

comunice CNAS; 
4. să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul 

următor; 
5. să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea 

contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond; 
6. să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele 

asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor 
asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; 

7. să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale; 
8. să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale 

contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-
cadru; 

9. să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor 
acestora; 

10. pot să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul 
de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru; 
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11. să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a 
documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate 
de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor 
ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în 
condiţiile respectivelor documente internaţionale; 

12. alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. 
 

I. Raport privind activitatea de contractare an 2017 
 

 In anul 2017, in baza Hotararii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile 
acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 
pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinul  
ministrului sanatatii publice  si al presedintelui CNAS nr.196/139/2017,  pentru 
aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare in anul 2017, a Hotararii 
Guvernului nr. 161/2017 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-
cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale  in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, CAS Alba a 
derulat contracte cu furnizorii de servicii medicale medicamente si dispozitive 
medicale din judetul Alba si nu numai. 
 Pentru furnizorii care la data de 31 martie 2017 se aflau in relatie 
contractuala cu CAS Alba, contractele incheiate in anul 2016 au fost prelungite, 
prin acordul partilor, pana la 31 decembrie 2017, prin acte aditionale. 
 Pentru furnizorii noi, care nu se aflau in relatie contractuala cu CAS Alba, 
s-au aplicat prevederile art.186 din HG 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-
2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in acest sens incheindu-se 
contracte cu valabilitate pana la data de 31 decembrie 2017.  
      Situatia contractelor pe fiecare domeniu de asistenta medicala incheiate in 
anul 2018 se prezinta astfel:   

Nr. 
crt. 

Tipul de asistenta medicala 

Contracte 
incheiate 

in anul 
2018 

c1 c2 c3 

1. Asistenta medicala primara 197 

2. 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile 
clinice 28 
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3 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- nr. contracte incheiate cu furnizori de servicii  medicale paraclinice:  
analize medicale de laborator / radiologie si imagistica / anatomie 
patologica 

17 

b) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medicii de familie pentru ecografie 
generala (abdomen si pelvis) 

3 

c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medicii de specialitate din specialitatile 
clinice pentru  ecografii 

4 

d) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medici dentisti pentru radiografie 
dentara retroalveolară şi panoramică 

0 

4 

a) Asistenţa medicală de specialitate de medicină fizică şi 
reabilitare (unităţi sanitare ambulatorii de recuperare, medicină 
fizică şi reabilitare) 

10 

b) Asistenţa medicală de specialitate de  - furnizori de servicii de 
acupunctură 0 

5 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
medicină dentară 54 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 13 

7 
Consultatii de  urgenta la domiciliu  si transport sanitar neasistat 

2 

8 

a) Ingrijiri medicale la domiciliu 14 

b) Îngrijiri paliative la domiciliu 0 

c) Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu 0 

9 
Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in 
tratamentul ambulatoriu 65 

10 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor 
deficiente organice sau functionale in ambulatoriu 65 

11 Recuperare in unitati sanitare cu paturi (sanatorii şi preventorii) 0 

NR. TOTAL ACTE ADITIONALE  AFLATE IN DERULARE LA 
31.03.2018 

 RESPECTIV NUMAR ACTE ADITIONALE INCHEIATE PENTRU 
LUNA APRILIE 2018 

 ( rând 1+rând 2+rând 3a+rând 3b + rând 3c + rând3d+rând 
4a)+rând 4b)+rând 5+rând 6+rând 7+rând 8a)+rând 8b)+rând 

8c)+rând 9 +rând 10 +rând 11) 
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 Situatia conventiilor incheiate de CAS Alba in anul 2017 se prezinta astfel: 
  

Nr. crt. TIPUL DE CONVENTIE Nr. Conventii 
2017 

I Conventia privind eliberarea biletelor de trimitere 
pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor 
de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice 
si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru 
medicamente  cu si fara contributie personala: 

8 

1 Medicii din cabinetele medicale scolare /studentesti 
pentru elevi, respectiv studenti 

2 

2 Medicii care acorda asistenta medicala din institutiile 
aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru 
Persoanele cu handicap 

0 

3 Medicii care acorda asistenta medicala din serviciile 
publice specializate sau organismele private autorizate 

0 

4 Medicii care acorda asistenta medicala din alte institutii 
de ocrotire sociala 

0 

5 Medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC 
, laboratoare de sanatate mintala , respectiv centre de 
sanatate mintala si stationar zi-psihiatrie, cabinete 
medicale de planificare familiala, cabinete de medicina 
dentara care nu se afla in relatie contractuala cu Casa 
de Asigurari de Sanatate, care se afla in structura 
spitalului ca unitati fara personalitatea juridical. 

6 

6 Medici dentisti si dentistii din cabinetele stomatologice 
scolare si studentesti 

0 

7 Medici dentisti si dentistii din cabinetele stomatologice 
din penitenciare 

0 

8 Medicii din unitatile si compartimentele de primire a 
urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt 
finantate din bugetul de stat 

0 

II Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere 
pentru servicii medicale spitalicesti (bilet de 
internare), formular cu regim special unic pe tara, 
incheiate cu: 

5 

1 Unitati medico-sociale 0 
2 Unitati sanitare cu paturi (pentru medicii din dispensare 

TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre 
de sanatate mintala si stationar zi psihiatrie, cabinete de 
medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala 
cu Casa de Asigurari de Sanatate, care se afla in 

4 

3 Cabinete de medicina muncii 0 

4 Centre de dializa private aflate in relatie contractuala cu 
CJAS 

1 

 NR. TOTAL CONVENTII (total I.+ total II.) 13 
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 In ceea ce priveste necesarul de medici de familie, in judetul Alba situatia 
se prezinta astfel : 

- in mediul rural cabinete medicale din urmatoarele localitati nu au medic 
de familie : Rosia de Secas, Almasu Mare, Ceru Bacainti, Mogos, 
Intregalde, Noslac, Ponor, Lupsa, Sibot; 
- in mediul urban necesarul de medici se prezinta astfel: la nvelul 
municipiului Aiud ar mai fi necesar un medic, la nivelul municipiului Blaj 
ar mai fi necesari 5 medici, iar la nivelul orasului Cugir ar mai fi necesari 4 
medici ;  

 Pentru centrele de permanenta, la inceputul anului 2017, a fost intocmit un 
numar de 24 de acte aditionale de prelungire pana la data de 31.12.2017,  la 
contractele deja existente, incheiate cu medicii de familie, care-si desfasoara 
activitatea in  cele 4 centre de permanenta din judetul Alba: Centrul de 
permanenta Baia de Aries, Centrul de permanenta Ocna Mures, Centru de 
permanenta Zlatna si Centrul de permanenta Valea Ariesului. 
 Serviciile paraclinice care nu au fost contractate cu furnizorii din judetul 
Alba si pentru care s-a cerut avizul cu privire la contractarea cor cu furnizorii din 
alte judete sunt urmatoarele 
 
1 EKG*1)                                                                      
2 Holter TA                                                                
3 Spirometrie*1)                                                              
4 Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                             
5 Peak-flowmetrie*1)                                                          
6 Electroencefalografia (EEG)                                              
7 Electromiografie (EMG)                                                   
8 Testul de efort pentru evaluarea funcţiei respiratorii                   
9 Spirometrie de efort                                                     
10 Bronhospirometrie                                                        
11 Teste de provocare inhalatorii                                           
12 Înregistrare ECG continuă ambulatorie, holter                            
13 Scintigrafia renală                                                      
14 Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.)   
15 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică 

efort)  
16 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie  SPECT perfuzie 

miocardică repaus)  
17 Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară            
18 Scintigrafia osoasă localizată                                           
19 Scintigrafia osoasă completă                                             
20 Scintigrafia hepatobiliară                                               
21 Scintigrafia tiroidiană                                                  
22 Scintigrafia paratiroidiană                                              
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Situatia creditelor de angajament aferente anului 2017 se prezinta astfel: 
 

Denumire indicator 
Credite de 

angajament 
aprobate an 2017 

Credite de 
angajament realizate 

an 
2017 

Total servicii medicale inclusiv 
transferuri 

395.065.660 391.586.942 

Materiale si prestari de servicii cu 
caracter medical, din care: 

330.694.920 327.216.668 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare specifice si dispozitive 
medicale 

131.983.950 130.778.682 

Medicamente cu si fara contributie 
personala, din care: 

72.433.550 71.946.260 

    ~ activitatea curenta 71.088.000 70.606.948 
    ~  cost volum-rezultat  0 0 
    ~  cost volum 2.000 1.727 
    ~ personal contractual 61.550 61.535 
    ~ medicamente 40% - pentru 
pensionarii cu pensii de pana la 700 
lei/prevazute a fi finantate din veniturile 
proprii ale M.S. sub forma de transferuri 
catre bugetul F.N.U.A.S.S. 

1.282.000 1.276.050 

Medicamente pentru boli cronice cu 
risc crescut utilizate in programele 
nationale cu scop curativ, din care: 

35.684.260 35.471.256 

          Programul national de tratament 
pentru boli rare 

250.100 221.271 

          Programul national de tratament al 
bolilor neurologice 

0  0 

          Programul national de tratament al 
hemofiliei si talasemiei 

1.098.440 1.091.921 

          Programul national  de diabet 
zaharat 

14.493.000 14.492.532 

          Programul national de boli 
endocrine 

0  0 

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

1.006.110 1.005.910 

 Programul national de oncologie 14.276.140 14.184.958 
         Programul national de sanatate 
mintala 

0  0 

Sume pentru medicamente utilizate in 
programele nationale cu scop curativ 
care fac obiectul contractelor de tip 
COST VOLUM, din care: 

4.560.470 4.474.664 

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

4.560.470 4.474.664 
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  -  Programul national de tratament pentru 
boli rare 0  0 

Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele nationale cu scop curativ, 
din care: 

2.742.270 2.740.676 

          Programul national  de diabet 
zaharat 

1.402.000 1.401.900 

       Programul national  de diabet zaharat-
pompe insulina si materiale consumabile 

29.800 29.621 

         Programul national de ortopedie 1.310.470 1.309.155 
          Subprogramul de tratament al 
surditatii prin proteze auditive implantabile 

0  0 

          Programul national de terapie 
intensiva a insuficientei hepatice 

0  0  

          Programul national detratament 
pentru boli rare 

0  0  

         Programul national de boli 
cardiovasculare 

0  0  

       Programul national de sanatate 
mintala 

0  0  

Subprogramul de recontructie mamara 
dupa afectiuni oncologice prin 
endoprotezare 

0  0  

    ~ Programul national de diagnostic si 
tratament cu ajutorul aparaturii de inalta 
performanta, din care: 

0  0  

   - Subprogramul de radiologie 
interventionala  

0  0  

   - Subprogramul de diagnostic si 
tratament al epilepsiei rezistente la 
tratamentul medicamentos 

0  0  

  -  Subprogramul de tratament al 
hidrocefaliei congenitale sau dobandite la 
copil 

0  0  

  - Subprogramul de tratament al durerii 
neuropate prin implant de neurostimulator 
medular 

0  0  

Servicii medicale de hemodializa si 
dializa peritoneala 

17.560.870 17.057.498 

Dispozitive si echipamente medicale 3.563.000 3.562.992 
Servicii medicale in ambulator 53.223.160 53.143.165 
Asistenta medicala primara, din care: 30.742.160 30.742.064 
    ~ activitatea curenta 30.025.000 30.025.000 
    ~ centre de permanenta  717.160 717.064 
Asistenta medicala  pentru specialitati 
clinice, din care: 

9.748.000 9.748.000 

    ~ activitatea curenta 9.748.000 9.748.000 
    ~  OUG 35/2015 0  0 
Asistenta medicala stomatologica, din 1.324.000 1.320.872 
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care: 

    ~ activitatea curenta 1.324.000 1.320.872 
    ~ personal contractual 0  0 
Asistenta medicala pentru specialitati 
paraclinice, din care: 

8.198.000 8.133.773 

    ~ activitatea curenta 8.198.000 8.133.773 
    ~ Subprogramul de monitorizare a 
evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni 
oncologice prin PET - CT 

0  0 

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

0  0 

    ~Subprogramul de diagnostic genetic al 
tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si 
neuroblastom) la copii si adulti 

0  0 

Asistenta medicala in centrele medicale 
multifunctionale, din care:  

3.211.000 3.198.456 

    ~ activitatea curenta 3.211.000 3.198.456 
    ~  OUG 35/2015 0  0 
    ~ personal contractual     
Servicii de urgenta prespitalicesti si 
transport sanitar 

239.000 232.745 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 
paturi 

134.450.490 132.277.457 

Spitale generale, din care: 134.450.490 132.277.457 
    ~ activitatea curenta 123.159.900 122.596.514 
    ~  OUG 35/2015 11.290.590 9.680.943 
    ~ Subprogramul de diagnostic si de 
monitorizare a bolii minime reziduale a 
bolnavilor cu leucemii acute prin 
imunofenotipare, examen citogenetic 
si/sau FISH si de biologie moleculară la 
copii și adulți 

0  0 

    ~ Diagnostic de tratament si inalta 
perfomanta - Subprogramul de radiologie 
interventionala  

0  0 

    ~ Suprogramul de radioterapie a 
bolnavilor cu afectiuni oncologice  0  0 

Unitati de recuperare-reabilitare a 
sanatatii, din care: 

0  0 

    ~ activitatea curenta 0  0 
    ~  OUG 35/2015 0  0 
    ~ personal contractual 0  0 
Ingrijiri medicale la domiciliu 999.290 999.177 
Prestatii medicale acordate in baza 
documentelor internationale 

9.799.030 9.785.442 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

64.370.740 64.370.274 
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TRANSFERURI CURENTE 64.370.740 64.370.274 
Transferuri din bugetul fondului 
national unic de asigurări sociale de 
sănătate către unitățile sanitare pentru 
acoperirea creșterilor salariale, din 
care: 

64.370.740 64.370.274 

       ~ Influente financiare determinate de 
aplicarea Legii 250/2016 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016 

28.821.000 28.820.639 

       ~ influente financiare determinate de 
aplicarea prevederilor OUG nr. 43/2016 
pentru personalul incadrat in unitatile 
sanitare publice aflate in relatie 
contractuala cu CAS (gărzi efectuate de 
personalul sanitar ) 

3.875.000 3.874.914 

  ~ influente financiare salariale conform 
O.G. nr.7 /2017  31.674.740 31.674.721 

 
 

II. Direcţia Medic Sef 
 
A) MODUL DE DERULARE AL PROGRAMELOR NATIONALE DE 

SANATATE LA NIVELUL CASEI DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE  ALBA IN ANUL 2017 

 
Misiune 
- monitorizarea derularii programelor nationale de sanatate prin indicatorii de 
eficienta realizati, transmisi de unitatea sanitara prin care se deruleaza programe 
de sanatate in cadrul judetului Alba; 
-finantarea medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate in cadrul 
programelor/subprogramelor nationale de sanatate; 
-validarea raportarilor si verificarea documentelor justificative. 

Scop  
-cresterea accesului pacientilor eligibili, in mod echitabil si nediscriminatoriu, la 
programele de sanatate cu imbunatatirea starii de sanatate, cresterea sperantei de 
viata a pacientilor prin asigurarea unor medicamente si materiale sanitare 
specifice. 

Obiective 
-indicatorii de eficienta realizati comparativ cu cei prevazuti, 
-dinamica indicatorilor specifici realizati, 
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-consumurile raportate(cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare 
specifice, servicii specifice) comparativ cu sumele alocate, 
-stocurile de medicamente/materiale sanitare, 
-dinamica stocurilor create pe fiecare tip de medicament/material sanitar si 
rulajul acestora, 
 -achizitia de medicamente/materiale sanitare:cantitati achizitionate comparativ 
cu numarul de pacienti aflati in evidenta si necesarul estimat, 
-respectarea conditiilor de prescriere, eliberare si administrare a 
medicamentelor/materialelor sanitare, dupa caz, conform legislatiei in vigoare.        
 

Activitati desfasurate 
In scopul asigurarii unor medicamente si materiale specifice unor boli cu impact 
major asupra starii de sanatate a populatiei in unitatile sanitare, in cadrul CAS 
Alba-Serviciul Programe de Sanatate, se deruleaza urmatoarele programe 
nationale de sanatate cu scop curativ: 

1. Programul national de  oncologie, subprogramul de tratament al 
bolnavilor cu afectiuni oncologice –desfasurat atat in spital cat si in 
farmaciile cu circuit deschis 

2. Programel national de diabet zaharat-desfasurat atat in spital cat si prin 
farmaciile cu circuit deschis  

3. Subprogramul  de  tratament al bolilor rare –desfasurat prin farmaciile cu 
circuit deschis 

4. Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei-desfasurat in 
cadrul spitalului 

5. Programul national de ortopedie- desfasurat in cadrul spitalului 
6. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine 

umana- desfasurat prin farmaciile cu circuit deschis PENTRU 
PACIENTII CU STARE POSTTRANSPLANT 

7. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu 
insuficienta-desfasurat in centrul de dializa privat SC NEFROMED 
DIALYSIS CENTERS SRL 
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Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor 
naţionale de sănătate cu scop curativ: 
 

Program/Subprogram de sănătate Denumire 

Indicatori 
fizici 

Indicatori de eficienţă 
 

număr bolnavi 
cost mediu 

pe bolnav -lei 

cost 
mediu 

naţional 
pe 

bolnav 
cf. 

Ordin 
245/201

7 
-lei 

2016 2017 2016 2017 2017 
0 1 3  5  6 

Programul naţional de oncologie, 
din care: 

 1518 1554 9797.21 8946.15 12.002 

Subprogramul de tratament al 

bolnavilor cu afecţiuni oncologice 
bolnavi cu afecţiuni oncologice 1518 1554 9797.21 8946.15 12.002 

Medicamente eliberate in baza 

contractelor cost-volum 
 21 42 

109434.
61 

99286,2
8 

 

.Programul naţional de diabet 
zaharat 

bolnavi cu diabet zaharat trataţi  12659 13381 969.28 1070.89 1076 
copii cu diabet zaharat automonitorizaţi 41 46 1223.41 1317.39 1860 
adulţi cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

3197 3330 401.42 402.89 480 

Numar bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de materiale consumabile 
pentru pompele de insulina 

5 5 4758.88 5525.49 7617.78 

Programul naţional de diagnostic şi 
tratament pentru boli rare 

bolnavi cu scleroză multiplă trataţi  0 0 0 0 0 
bolnavi cu boli neurologice 
degenerative/inflamatorii trataţi 

0 0 0 0 0 

bolnavi cu boli neurologice 
degenerative/inflamatorii - în puseu 
acut trataţi 

0 0 0 0 0 

bolnavi cu miastenie gravis-crize 
miastenice trataţi 

0 0 0 0 0 

bolnavi cu osteogeneză imperfectă 
trataţi 

0 0 0 0 0 

bolnavi cu boală Fabry trataţi 0 0 0 0 0 
bolnavi cu boala Pompe trataţi 0 0 0 0 0 
bolnavi cu tirozinemie trataţi 0 0 0 0 0 
bolnavi cu HTPA trataţi 0 0 0 0 0 

copii cu mucoviscidoză trataţi 5 4 
36689.4

6 
31998.2

6 
25229 

Bolnavi cu angio edem ereditar 0 1 0 
21947.4

9 
49315 

bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică 
trataţi 

17 19 3166.39 3474.96 3085.71 

bolnavi cu epidermoliza buloasă trataţi 0 0 0 0 0 
bolnavi cu sindrom Prader - Willi 0 0 0 0 0 

Programul naţional de tratament al 

hemofiliei si talasemiei 

Numar bolnavi cu hemofilie intre 1 si 
18 ani cu sbstitutie profilactica 

1 1 
175989.

76 
302603,

95 
240226.

3 
Numar bolnavi cu hemofilie cu 
substitutie „on demand” 

8 5 
48272.0

2 
87813.8

4 
63280 
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Numar bolnavi cu hemofilie cu 
substitutie intermitenta 

0 1 0 
109767.

36 
166110 

Programul naţional de ortopedie 

Bolnavi copii endoprotezati 0 0 0 0 0 
Bolnavi adulti endoprotezati 288 326 3547.92 3705.6 4508 
bolnavi cu endoproteze tumorale 0 0 0 0 0 
copii cu implant segmentar de coloană  0 0 0 0 0 
adulţi cu implant segmentar de coloană 0 0 0 0 0 
Bolnavi tratati prin chirurgie spinala 0 0 0 0 0 

Programul naţional de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

bolnavi trataţi pentru stare 
posttransplant 

70 68 
15134.9

8 
14542.3

4 
12393 

bolnavi cu transplant hepatic trataţi 
pentru  recidiva hepatitei cronice 

0 0 0 0 0 

Programul naţional de supleere a 

funcţiei renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală cronică 

bolnavi trataţi prin hemodializă 
convenţională  

244 237 496 496 496 

bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

17 17 563 563 563 

bolnavi trataţi prin dializă peritoneală 
continuă 

1 1 
28496.5

9 
10875.0

2 
4445 

bolnavi trataţi prin dializă peritoneală 
automată 

0 0 
0 

0 0 

 
CAS Alba a efectuat in anul 2017 monitorizarea, atat trimestrial cat si anual, 
privind modul de derulare al Programelor nationale de sanatate.  

1. Programul National de Oncologie 
Programul se deruleaza atat in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba, prin 
farmacia cu circuit inchis, cat si prin farmaciile cu circuit deschis.  
S-a verificat balanta de gestiune din farmacia cu circuit inchis, suma 
medicamentelor achizitionate fiind de 7.296.963,87 lei iar consumul este de 
7.014.318,95 lei pentru 788 de pacienti.  
Prescrierea tratamentului specific oncologic pentru bolnavii internati se face in 
mod distinct , pe condica de medicamente si in foaia de observatie clinica 
genarala. Medicamentele specifice, care se acorda pe perioada spitalizarii 
bolnavilor inclusi in program, se elibereaza prin farmacia cu circuit inchis in 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba.  Exista concordanta intre medicatia 
prescrisa in FOCG si cea evidentiata in condica. 
Indicatorii realizati de catre unitatea saniatara corespund cu cei raportati la CAS 
Alba. 
Prin  farmaciile cu circuit deschis s-au eliberat medicamente in valoare de 
6.887.995,39 lei, valoare care se incadreaza in creditele de angajamet alocate 
pentru aceasta destinatie. 
Consumul pentru medicamentele cost volum in anul 2017, a fost de 
4.170.023,62 lei  pentru un numar de 42 de pacienti, din care suma de 
253.701,59 consumandu-se in cadrul spitalului iar diferenta de 3.916.322,03 lei 
consumandu-se in cadrul circuitului deschis prin farmaciile aflate in relatie 
contractuala cu CAS Alba.   
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2. Programul National de Diabet Zaharat 
Programul se deruleaza prin farmacia cu circuit inchis a Spitalului Judetean de 
Urgenta Alba si prin farmaciile cu circuit deschis. 
S-a verificat balanta de gestiune din farmacia cu circuit inchis a spitalului si 
aceasta corespunde cu macheta de raportare depusa la CAS Alba. Consumul de 
medicamente in anul 2017 in valoare de 8.283,28 lei a asigurat tratamentul 
pentru 178 de pacienti iar pentru 5 persoane s-a asigurat consumul de 
materiale consumabile de pompe de insulina, in valoare de 27.627,46 lei. 
Prin farmaciile cu circuit deschis au beneficiat de tratament –cu insulina 1626  
pacienti in valoare de 3.006.994,63 lei 
                                                                                                -  cu ADO 10.894 
pacienti in valoare de 5.330.796,22 lei 
                                                                                                -  ADO+INS 2.088 
pacienti in valoare de 5.983.479,76 lei.  
In total au beneficiat de tratamnet 13.375 bolnavi, in valoare de 14.321.270,61 
lei. 
In ceea ce priveste materialele sanitare eliberate prin farmaciile cu circuit 
deschis, adica testele de automonitorizare insulina, in anul 2017, au beneficiat 
46 de copii si 3.330 adulti, valoarea acestora fiind de 60.600 lei respectiv 
1.341.639,80 lei.    
Indicatorii de eficienta raportati de furnizor corespund cu cei realizati.  
 
3. Programul National de Hemofilie si Talasemie 
Acest program se deruleaza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba. S-a 
solicitat stocul de medicamente din balanta de gestiune a farmaciei si s-a 
verificat concordanta scriptic/faptic.  
In cursul anului 2017 s-au achizitionat medicamente in valoare de 1.091.983,04 
lei, consumul in aceasta perioada fiind de 851.440, 50 lei. In cadrul acestui 
consum, au beneficiat de tratament 6 persoane, pentru tratament profilactic, on-
demande si profilaxie intermitenta.  
Indicatorii realizati de catre unitatea sanitara corespund cu cei evidentiati in 
documentele de raportare depuse la CAS Alba. 
 
4. Programul National de Ortopedie 
S-au verificat  prin sondaj fisele unor beneficiari de program si exista 
concordanta intre diagnosticul din FOCG si criteriile de eligibilitate pentru 
endoprotezare. 
In cursul anului 2017 s-au depus cereri justificative in valoare de 1.309.729,54 
lei, consumul pentru aceeasi perioada fiind de 1.208.025.20 lei, decontandu-se 
valoarea a 333 de endoproteze pentru 326 de pacienti. Cea mai solicitata 
endoproteza in cursul anului a fost proteza totala de sold cimentata. 
Toate fisele au mentiunea”proteza decontata din fond-CAS 
PROGRAM.Indicatorii raportati corespund cu cei realizati. 
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5. Programul National de Boli Rare   
Acest program se deruleaza prin farmaciile cu circuit deschis pentru pacienti cu 
scleroza laterala amiotrofica,  mucoviscidoza  si angioedem ereditar. 
Pacientii au tratamentul initiat in clinici universitare , continuandu-si 
tratamentul si fiind monitorizati de medici de specialitate din judet. La 
momentul controlului, prin sondaj, s-a constatat ca nu toate retetele prescrise 
sunt consemnate in fisele de consultatie(S.L.A.).     
In anul 2017 au beneficiat de tratament 19 pacienti bolnavi de SLA, cu un 
consum de 66.024,17 lei, 4 copii cu mucoviscidoza cu un consum de 
127.993,02 lei si 1 bolnav de angioedem cu un consum de 21.947,49 lei.  
 
6. Programul National de Organe, Tesuturi si Celule de origine umana-
stare posttransplant 
Programul de deruleaza prin farmaciile cu circuit deschis. Tratamentul pentru 
persoanele transplantate au fost instituite in centrele de transplant , fiind 
coordonate si monitorizate prin medicii de specialitate din aceste centre, 
tratamentele fiind prescrise pe baza scrisorilor medicale emise de catre acestia. 
Echipa de control a recomandat aplicarea parafei medicilor care efectueaza 
consultatiile si semneaza in fisele de consultatie, gasindu-se cateva fise cerute 
prin sondaj care nu aveau parafa si semnatura medicului care a facut consultatia 
si a prescris tratamentul. 
In anul 2017 un numar de 68 de bolnavi au beneficiat de tratament in valoare 
de 988.879,27 lei. 
S-a urmarit si rulajul de medicamente in cadrul fiecarui program, mentionandu-
se in rapoartele de monitorizare cele mai rulate si cel mai putin rulate 
medicamente din cadrul fiecarui program. 
De asemenea s-a urmarit la sfarsitul fiecarei perioade de verificare  supusa 
monitorizarii, existenta unui stoc valoric de medicamente de maxim 3 luni a 
unui consum mediu lunar. In cazul in care aceasta valoare a stocului s-a depasit, 
coordonatorii de program au explicat situatia depasirii acestei valori prin note 
explicative anexate rapoartelor de monitorizare.  
   
8. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu 
insuficienta renala cronica 
Programul se deruleaza prin S.C. NEFROMED DIALYSIS CENTERS-
CENTRUL DE DIALIZA ALBA –IULIA. 
 
In anul 2016 au fost 244 de bolnavi care au beneficiat de hemodializa 
conventionala , implicand o cheltuiala de 15.532.736 lei iar in anul 2017 
numarul bolnavilor a scazut la 237 , consumul fiind de 15.577.872 lei. 
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Numarul pacientilor care au beneficiat de hemodiafiltrare intermitenta on-
line in anul 2016 si in anul 2017, a fost tot de 17 bolnavi, cheltuiala cu aceste 
sedinte fiind in anul 2016 de 1.106.295 lei si in anul 2017 de 1.372.031 lei. 
 
De serviciul de dializa peritoneala continua a beneficiat un singur pacient si in 
anul 2016 si in anul 2017, cheltuiala cu acest serviciu fiind in anul 2016 de 
28.496,59 lei iar in anul 2017 de 10.875,02 lei. 
 
In ceea ce priveste numarul de sedinte de hemodializa conventionala, acestea au 
crescut de la 31.316 in anul 2016, la 31.407 in timp ce numarul de sedinte de 
hemodiafiltrare intermitenta on-line a crescut de la 1965 in anul 2016, la 2437 
in anul 2017. 
 
Per total, cheltuiala in cadrul acestui program a crescut de la 16.667.527,59 
lei in anul 2016, la 16.960.778,02 lei in anul 2017. 
 
 

B) INVESTIGAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A 
ASIGURAŢILOR 

 

 
Nr. 
crt. 

Tip de asistenţă 
Nr.  
chestionare   

Nr.  
respondenţi 

2016 2017 2016 2017 

1. Asistenţa medicală primară 500 500 500 500 
2. Asistenţa medicală spitalicească 300 300 300 300 
TOTAL     

 

 
      Evaluarea satisfactiei asiguratilor s-a realizat ca si in anii precedenti, atat 
prin intermediul furnizorilor de servicii medicale spitalicesti cat si prin 
intermediul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara. 
 
      Majoritatea asiguratilor chestionati au fost de gen feminin si 69 % din 
mediul urban, 39 % dintre acestia fiind pensionari. In proportie de 98 % cei 
chestionati au sustinut ca sunt informati cu privire la faptul ca sunt in evidenta 
unei Case de asigurari de sanatate si isi cunosc drepturile si indatoririle ce le 
revin in sistemul asigurarilor de sanatate. Aceste informatii au avut ca sursa de 
informare medicii de familie si mai putini inspirandu-se din pliante sau brosuri. 
 
      Fata de anul 2016, mai putini chestionati sunt multumiti se serviciile oferite 
de sistemul de asigurari de sanatate, 42% manifestandu-si nemultumirea fata de 
serviciile medicale de care pot beneficia. 
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     Comparativ cu anul 2016, cam in aceeasi masura (63%) pacientii se 
programeaza la medicul de familie pentru consultatii, numarul celor care nu se 
programeaza crescand de la 38% la 40%.  
 
Mai putini pacienti fata de anul 2016 considera avantajoasa procedura de 
programare a consultatiilor  la medicul de familie. Aprecierea asiguratilor 
chestionati fata de atentia si intelegerea din partea medicului de familie a scazut 
in anul 2017 fata de anul 2016, de la 80,75% la 65%. 
 
Pacientii care au beneficiat de investigatii de laborator in anul 2017 a scazut fata 
de anul 2016, in schimb numarul celor care s-au internat in unitati sanitare 
spitalicesti a crescut de la 40,75% la 59%. Dintre cei internati, multumirea fata 
de atentia acordata in spital a ramas aceeasi in 2017 fata de anul 2016 . In 
perioada internarii, nu au fost pacienti din cei chestionati care sa-si procure 
medicatia doar din resurse proprii. Doar 6,8 % si-au achizitionat o parte din 
medicatia  necesara in perioada internarii, toti cei chestionati internati fiind 
multumiti de personalul medical . 
 
Accesibilitatea la medicatie in anul 2017 a scazut fata de anul 2016 , un procent 
mai mare din cei chestionati fata de anul trecut considerand ca o asigurare 
voluntara de sanatate reprezinta o solutie pentru finantarea serviciilor medicale 
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 
 

      

C) SITUATIA PACIENTILOR CU DOSARE CARE NECESITA 
APROBAREA CNAS 

 
Conform Ord. 66/06.02.2017, medicamentele care pana la data 28.02.2017 s-au 
prescris pe baza aprobarii comisiilor de experti ai Casei Nationale de Asigurari 
de Sanatate, incepand cu 01.03.2017 s-au prescris pe baza unor formulare 
specifice , formulare prin care se verifica respectarea criteriilor de eligibilitate 
aferente protocoalelor terapeutice. Medicamentele prescrise pe baza 
formularelor specifice, sunt medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si 
(**)1ß.Aceste formulare se regasesc in Ord. 141/28.02.2017, cu valabilitate de 
la 01.03.2017. 
 

LA DATA DE 28.02.2017, SITUATIA PACIENTILOR DIN JUDETUL 

ALBA, CARE AU BENEFICIAT DE APROBARE CNAS, ESTE 

URMATOAREA:  

 
CENTRALIZATOR 28.02.2017   
COMISIA  NR PACIENTI 2016  NR. PACIENTI 2017 
HEPATITA 101 80 
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PSORIAZIS 73 67 
POLIARTRITA 35 25 
SPONDILITA 23 19 
ARTROPATIE 9 9 
TUMORI NEUROENDOCRINE 2 2 
RECTOCOLITA 2 2 
BOALA CROHN 3 3 
BOALA GAUCHER 2 2 
ACROMEGALIE 1 1 
ONCOLOGIE 185 117 
PET CT APROBATE 18 39 
TULBURARI DE NUTRITIE SI 
METABOLISM 1 0 
Total 455 366 

 

 
Ca urmare a verificarii retetelor cu aprobare CNAS depuse la CAS ALBA, s-a 
constatat concordanta intre partea de prescriere si partea de eliberare. 
 
2017 
 

MEDIC 
PRESCRIPT FARMACIE 

IANUARIE 0 0 
FEBRUARIE 0 0 
 

D)  MONITORIZARE CONSUM MEDICAMENTELE PNS 
 

S-a efectuat monitorizarea consumului de medicamente in cadrul PNS s-a facut 
pentru medicamentele din cadrul programului de oncologie, hematologie  si 
circuit deschis-boli rare, posttransplant  si diabet.  
 

E)  In cadrul serviciului medical s-au mai desfasurat urmatoarele 
activitati:     

     

a. Au fost analizate din punct de vedere medical un numar de 
 - 6 dosare tip 112/S2 

      -13 dosare tip E 126. 
b. Au fost verificate si validate un numar de 61 de certificate de 

concediu medical pentru angajatii Casei de Asigurari de Sanatate 
Alba.  

c. Au fost eliberate certificate de incapacitate temporara de munca in 
urma analizei documentelor emise de catre furnizorii de servicii 
medicale dintr-alt stat UE in numar de 6. 

d. In anul 2017 au fost in derulare un numar de 231 de conventii 
pentru eliberare concedii medicale. 
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F. Comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale   CAS Alba 

 
In anul 2017 la nivelul secretariatului comisiei de evaluare s-au depus un 

numar total de  324 cereri de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, 
dispozitive medicale, medicamente şi materiale sanitare. 

Urmare a analizarii cererilor depuse impreuna cu documentatia care 
costituie dosarul de evaluare, comisia de evaluare a emis in anul 2017 un numar 
de 324 decizii de evaluare astfel:  

   
- 1 decizie de evaluare pentru furnizorii de dializa; 
- 0 decizii de evaluare pentru furnizorii de consultatii de urgenta la 

domiciliu; 
- 0 decizii de evaluare pentru furnizorii de transport sanitar neasistat; 
- 7 decizii de evaluare pentru furnizorii de dispozitive medicale; 
- 7 decizii de evaluare pentru furnizorii de ingrijiri 

medicale/paliative la domiciliu; 
- 106 decizii de evaluare pentru farmacii; 
- 16 decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii de medicina 

dentara; 
- 0 decizii de evaluare pentru furnizorii de investigatii paraclinice 

radiologie si imagistica medicala; 
- 7 decizii de evaluare pentru furnizorii de investigatii paraclinice 

laboratoare de analize medicale; 
- 154  decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii de medicina 

primara; 
- 24  decizii de evaluare pentru furnizorii de servicii clinice; 
- 1 decizie de evaluare pentru furnizorii de servicii de recuperare 

medicala in ambulatoriu; 
- 1 decizi de evaluare pentru furnizorii de servicii medicale 

spitalicesti 
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III. Realizarea activităţilor la nivelul strurilor subordonate 

Direcţiei Economice 
 

A) Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate 
Activitatea CAS Alba a fost evidențiată în contabilitate cu respectarea 

prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, ale OMFP 
nr.1917/2005, precum și a planului de conturi pentru instituțiile publice și a 
instrucținilor de aplicare a acestuia, urmărindu-se încadrarea în disponibilul din 
cont și în creditele bugetare aprobate, deschise și repartizate. 

Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate prin activitatea desfășurată, a 
contribuit pe parcursul anului 2017 la realizarea obiectivelor fundamentale 
specifice: 

-realizarea unei bune execuții bugetare conform creditelor bugetare 
aprobate și repartizate prin operaținui ce trebuie efectuate având bază 
legală și în limita prevederilor bugetare din filele de buget transmise 
de ordonatorul principal de credite, dar și în termenele legale și 
contractuale: 
-activitatea de ordonațare a fost realizată în conformitate cu valorile 
cuprinse în angajamentele legale și bugetare, cu respectarea 
prevederilor OMFP1792/2002; 
-plățile s-au realizat în baza ordonanțărilor la plată, cu încadrarea în 
disponibilul din cont și în creditele bugetare aprobate, deschise și 
repartizate; au fost efectuate plăți pentru furnizorii de servicii 
medicale, medicamente și dispozitive medicale, pentru salariile 
angajaților instituției, pentru furnizorii de materiale și servicii pentru 
activitatea proprie, pentru asistența socială a societăților comerciale 
care depun la CAS Alba solicitări de plată pentru concediile medicale 
pentru personele fizice independente care au încheiate cu CAS Alba 
contracte de asigurare pentru serviciile medicale acordate asiguraților, 
într-un stat membru al Uniunii Europene, etc; 
-întocmirea programării plăților la Trezorerie și urmărirea încadrării în 
sumele planificate ; 
-elaborarea corectă , la termenele legale, a situațiilor financiar-
contabile trimestriale și anuale analitice și de sinteză (bilanț, contul de 
rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de 
execuție bugetară și anexe), etc. 
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ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR 
 
Venituri obţinute în an 2017 faţă de prevederi în aceeaşi perioadă 

 

Prevederi 
bugetare an 

2017 
 lei 

Venituri 
realizate an 

2017 
 lei 

 

Realizari fata de 
prevederi an 2017 

% 
 

VENITURI -TOTAL 213.121.300 200.431.905 94,05% 

I. VENITURI CURENTE           197.551.750 195.091.792 98,75% 

A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii     
  

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi 
servicii     

  

Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente 
finanţate din FNUASS şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

    
  

Venituri din contribuţia datorată pentru 
medicamente finanţate din FNUASS până la 
data de 30 septembrie 2011 

    
  

Venituri din contribuţia datorată pentru 
contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat     

  

Venituri din contribuţia datorată pentru volume 
de medicamente consumate care depăşesc 
volumele stabilite prin contracte 

    
  

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI             196.891.750 194.807.628 
98,94% 

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR   98.230.750 97.272.454 99,02% 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 
datorate de angajatori 91.212.140 93.005.120 

101,97% 

Contributii de la persoane juridice sau fizice care 
angajeaza personal salariat 91.212.140 80.829.551 88,62% 

Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate 
de persoanele aflate in somaj   575.127 

  

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de 
catre AVAS     

  

Contributii pentru concedii si indemnizatii de la 
persoane juridice sau fizice    11.600.436 

  

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate 
de persoanele aflate in somaj   7 

  

Contributia suportata de angajator pentru concedii si 
indemnizatii datorata de persoanele aflate in 
incapacitate temporara de munca din cauza de 
accident de munca sau boala profesionala  

  -1 

  

Contributii pentru concedii si indemnizatii 7.018.610 4.267.334 60,80% 
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Contributii pentru concedii si indemnizatii de la 
persoane juridice sau fizice 7.018.610 4.267.334 60,80% 

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate 
de persoanele aflate in somaj       

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 98.661.000 97.535.174 98,86% 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 
datorate de asigurati 96.369.000 94.801.790 

98,37% 

Contributia datorata de persoane asigurate care au 
calitatea de angajat 96.369.000 84.925.349 

88,13% 

Contributia de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoane care realizează venituri 
din activităţi independente şi alte activităţi şi 
persoanele care nu realizează venituri 

  7.531.321 

  

Contributii  pt. pentru concedii  si indemnizatii 
datorate de asigurati   13.104 

  

Contributia datorata de  pensionari   2.332.016   

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
restituite       

Contributii facultative ale asiguratilor     
  

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de 
natură profesională cu caracter ocazional     

  

Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele care realiztează 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală 

69.000 70.233 
101,79% 

Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele care realiztează 
venituri din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/ convenţiloor civile încheiate potrivit 
Codului civil, precum şi a contractelor de agent 

107.000 45.031 

42,09% 

Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele care realiztează 
venituri din activitatea de expertiza contabilă şi 
tehnică, judiciară şi extrajudiciară 

1.000 96 

9,60% 

Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele care realizează 
venitul obţinut dintr-o asociere ci o 
microintreprindere care nu generează o persoană 
juridică 

    

 

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de 
persoanele care realizează venituri, în regim de 
reţinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile 
fără personalitate juridică  

1.000   

0,00% 

Contributii de asig.soc de sanatate datorata de 
persoanele care realizează venituri, în regim de 
reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activităţi 
agricole  

  12 
 

Contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele care 
realizează venituri din arendarea bunurilor 
agricole 

193.000 343.695 

178,08% 

Contribuţii individuale datorate de persoanele 
care realizează venituri din cedarea folosinţei 1.582.000 1.601.375 

101,22% 
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bunurilor 

Regularizări 281.000 672.942 239,48% 

Contribuții pentru concedii și indemnizații 
datorate de asigurați 58.000   

0,00% 

Contributia individuala de asigurari sociale de 
sanatate datorata de persoanele care 
realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu 
o persoana juridica 

    

  

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de 
asigurati     

  

C.VENITURI NEFISCALE          660.000 284.164 
43,06% 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE            
  

VENITURI DIN PROPRIETATE            
  

Alte venituri din proprietate     
  

Venituri din dobanzi     
  

Alte venituri din dobanzi     
  

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 660.000 284.164 
43,06% 

DIVERSE VENITURI 660.000 284.164 
43,06% 

Venituri din compensarea creantelor din 
despagubiri   -573   

Sume provenite din finanțarea bugetară a 
anilor precedenți       

Sume provenite din finanțarea bugetară a 
anilor precedenți     

  

Alte venituri  660.000 284.737 43,14% 

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 
SUBVENTIILE     

  

Donatii si sponsorizari       

IV. SUBVENTII 15.569.550 5.340.113 
34,30% 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 15.569.550 5.340.113 

34,30% 

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 14.436.550 4.619.986 32,00% 

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane 
care satisfac serviciul militar in termen     

  

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane 
care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau 
arest preventiv 

48.000 1.491.824 
3107,97% 

Subventii primite de  bugetul fondului national unic 
de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare  6.369.000   0,00% 
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Contributii individuale de asigurari sociale de 
sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru 
cresterea copilului 

3.446.000 3.126.286 
90,72% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
pensionari     

  

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele 
beneficiare de ajutor social     

  

Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini 
aflati in centrele de cazare       

Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul 
monahal al cultelor recunoscute       

Contributii de asigurari de sanatate pentru 
persoanele care se află în executarea măsurilor prev. 
La art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum şi 
pt. pers. care se află în perioada de amânare sau 
întrerupere a executării pedepsei private de libertate 

2.000 1.876 

93,80% 

Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele 
de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 774.550   

0,00% 

Contributii individuale de asigurari sociale de 
sanatate aferente indemnizației lunare acordate pe 
perioada concediului de acomodare în vederea 
adopției 

    

  

Sume alocate bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea 
deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale 
referitoare la concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate 

3.797.000   

0,00% 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.133.000 720.127 63,56% 

 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane 
care executa o pedeapsa  privativa de libertate sau 
arest preventiv 

    
  

Contributii individuale de asigurari sociale de 
sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru 
cresterea copilului 

    
  

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane 
care se afla in concediu medical sau in concedii 
medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta 
de pana la 7 ani    

    

  

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane 
care se afla in concediu medical din cauza de 
accidente de munca si boli profesionale 

1.000 841 

84,10% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social   714.625 

  

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii  1.131.000   

0,00% 

Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, 
din sumele alocate sistemului de asigurari pentru 
accidente de munca si boli profesionale, pentru 
concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate 
in incapacitate temporara de munca din cauza 
accidentelor de munca sau bolilor profesionale 

1.000 4.661 

466,10% 
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Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii 
romani victime ale traficului de persoane, pentru o 
perioada de cel putin 12 luni 

    
  

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN 
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 
PREFINANTARI 

    
  

Fondul European de Dezvoltare Regionala       
 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul 
curent       

 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori       

Fondul Social European       

 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul 
curent       

 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori       

 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii 
anteriori       

 
 Veniturile încasate la 31.12.2017 pe tipuri de contribuţii sunt în valoare 
totală de 200.431.905 lei, la care se adaugă valoarea concediilor medicale 
deduse de angajator în valoare de 9.680.750 lei. 
 Nivelul de realizare a veniturilor pe anul 2017 este de 94,05%. 
 
Situaţia plăţilor efectuate în anul 2017 faţă de prevederile bugetare aprobate 

 

Prevederi an 
2017 
lei 
 

Realizari an 2017 
 lei 

 

Realizari fata 
de prevederi 

an 2017 
% 
 

CHELTUIELI- TOTAL       404.662.800 404.110.589 99,86% 

Partea a III-a CHELTUIELI SOC-
CULTURALE 

404.662.800 404.110.589 
99,86% 

SANATATE 378.592.050 378.049.487 99,86% 

Administratia centrala     
  

Servicii publice descentralizate 70.080.380 70.071.122 
99,99% 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare specifice si dispozitive 
medicale 

111.582.290 111.545.628 
99,97% 

Medicamente cu si fara contributie 
personala 55.321.630 55.310.676 

99,98% 

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

33.052.710 33.052.678 
100,00% 

Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele nationale cu scop curativ 2.709.530 2.709.520 

100,00% 

Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 16.897.420 16.897.412 

100,00% 

Dispozitive si echipamente medicale 3.601.000 3.575.342 
99,29% 
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Servicii medicale in ambulator 51.908.650 51.816.274 
99,82% 

Asistenta medicala primara 30.218.000 30.167.785 
99,83% 

Asistenta medicala  pentru specialitati 
clinice 9.408.650 9.393.623 

99,84% 

Asistenta medicala stomatologica 1.300.000 1.300.000 100,00% 

Asistenta medicala pentru specialitati 
paraclinice 7.814.000 7.787.239 

99,66% 

Asist.medicale in centre medicale 
multifunctionale                                      
(servicii medicale de recuperare) 

3.168.000 3.167.627 
99,99% 

Servicii de urgenta prespitalicesti si 
transport sanitar 

245.110 244.222 
99,64% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 
paturi 

134.009.590 133.682.585 
99,76% 

Spitale generale 134.009.590 133.682.585 99,76% 

Unitati de recuperare-reabilitare a 
sanatatii     

  

Ingrijiri medicale la domiciliu 967.000 967.000 
100,00% 

Prestatii medicale acordate in baza 
documentelor internationale 

9.799.030 9.722.656 
99,22% 

Asigurari si asistenta sociala 26.070.750 26.061.102 99,96% 

Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati 

15.554.820 15.545.172 
99,94% 

Asistenta sociala in caz de boli 15.554.820 15.545.172 99,94% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 10.515.930 10.515.930 100,00% 

REZERVE       

Fond de rezerva        

EXCEDENT       

DEFICIT -191.541.500 -203.678.684 106,34% 

        

 
Se constată o bună execuţie a bugetului alocat, astfel încât pe fiecare articol 

bugetar plăţile au fost realizate pe măsura alocării fondurilor bugetare. 
De asemenea se constată că cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor 

medicale o reprezintă serviciile medicale spitaliceşti precum şi cele ocazionate 
de consumul produselor farmaceutice, materialelor sanitare specifice şi 
dispozitivelor medicale. 
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B) Compartimenul achizitii publice, logistica şi patrimoniu 
 
 Compartimentul Achizitii Publice,Logistica si Patrimoniu asigura 
functionarea CAS Alba din punct de vedere al asigurarii materialelor,serviciilor 
si lucrarilor necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei asigura 
logistica,administreaza si protejeaza bunurile mobile si imobile dobandite in 
conditiile legii,necesare pentru desfasurarea activitatii proprii. 
 Principlele activitati desfasurate in cursul anului 2017: 
 -administrarea si intertinerea bunurilor mobile si imobile,gestionarea si 
intretinerea patrimoniului Casei de Asigurari de Sanatate; 
 -urmarirea evidentei consumului lunar de material consumabile; 
 -organizarea si monitorizarea functionarii transporturilor de persoane 
efectuate cu  cele 4 autoturisme din dotare; 
 -asigurarea calitatii si securizarii fluxului informational 
(telefonie,corespondenta,faxuri),etc. 
 Compartimentul Achizitii Publice, Logistica si Patrimoniu a desfasurat 
activitati legate de achizitia de bunuri si servicii,in conditiile legii, avandu-se in 
vedere necesitatile obiective de achizitie,gradul de prioritate al necesitatilor, in 
scopul acoperirii nevoilor de consum al CAS Alba. 
 -s-a elaborat si actualizat Programul achizitiilor publice pe anul 
2017,conform necesitatilor CAS Alba,rezultate din referatele de necesitate 
transmise de fiecare structura organizatorica din cadrul institutiei,precum si 
functie de fondurile alocate prin fila de buget; 
 -s-a intocmit documentatia de atribuire necesara demararii procedurilor 
de achizitie publica in vederea atribuirii contractelor de prestari 
servicii,furnizare de produse si executare de lucrari.Procedurile de atribuire 
utilizate pentru contractele incheiate in anul 2017 au fost cumpararea directa on-
line din SEAP,precum si prin solicitari de oferte scrise din partea furnizorilor de 
produse, lucrari si servicii; 
 -urmarirea derularii contractelor de prestari servicii 
(paza,curatenie,PSI,PM, medicina muncii,arhivare, intretinere echipamente din 
dotarea institutiei,etc), furnizare de produse si utilitati (birotica,carburanti, apa, 
canal, energie electrica, gaze natural,telefonie,internet, servicii postale,etc) 
 -in cursul anului 2017 s-a continuat ,impreuna cu Serviciul Evidenta 
Asigurati,Carduri, activitatea de primire/receptive a cardurilor nationale 
distribuite de CN Posta Romana,prin contractele subsecvente de servicii 
incheiate pe anul 2017,precum si a cardurilor duplicat,urmarindu-se modul de 
derulare a acestora. 
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 Gradul de executie la creditele bugetare aferente cheltuielilor material ale 
anului 2017, comparative cu anul 2016, se prezinta astfel: 
            Mii lei 

NR.   ANUL ANUL 
PROCENT DE 
REALIZARE 

CRT. ARTICOL CHELTUIELI 2017 2016 
2017 FATA DE 2016 

(%) 
0 1 2 3 4=2/3 

1 20.01.01-Furnituri de birou 53.8 57.94 92.85 
2 20.01.02-Materiale pt.curatenie 3 3 100.00 
3 20.01.03-Incalzit,iluminat 50.41 61.95 81.37 
4 20.01.04-Apa,canal,salubritate 7 6 116.67 
5 20.01.05-Carburanti 7.5 19 39.47 
6 20.01.06-Piese de schimb 2.77 7 39.57 
7 20.01.08-Comunicatii 52.84 47.32 111.67 
8 20.01.09-Materiale  si prest serv 138.88 120.99 114.79 
9 20.01.30-Alte bn.si serv.cu car.func 256.23 174.47 146.86 

9.1 sume pt.serv postale distr.card  24.42 6.75 361.78 
9.2 sume pt.serv ment.si sup th ERP 73.04 49.49 147.59 
10 20.02-Reparatii curente 0 31 0.00 
11 20.05.30-Alte obiecte de inventar 58.64 56.2 104.34 
12 20.06.01-Deplasari 10.35 15.44 67.03 
13 20.11-Carti si publicatii 7.96 8.97 88.74 
14 20.12-consultanta si expertiza 0 0 0.00 
15 20.13-Pregatire profesionala 0 1.2 0.00 
16 20.14-Protectia muncii 2.23 3.89 57.33 
17 20.30.30-Alte cheltuieli 15.49 12.8 121.02 

  TOTAL 667.1 627.17 106.37 
X CHELTUIELI DE CAPITAL    166.45 X 

 
 Referitor la cheltuielile materiale se constata ca in anul 2017, nivelul 
acestora a fost cu 6,37 mai mare fata de nivelul anului 2016, datorita faptului ca  
sumele pentru servicii postale alocate in anul 2017 in vederea distributiei 
cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate de catre CN Posta Romana 
SA,au fost mai mari cu 17,67 mii lei fata de anul 2016 iar sumele pentru servicii 
de mentenanta si suport tehnic a fost cu 23,55mii lei mai mare decat anul 2016. 
 In anul 2017 nu au fost alocate,prin fila de buget aprobata ce catre 
CNAS,cheltuieli de capital. 
 

C) Compartimentul Evidenta Asigurati , Carduri  
 
Obiectivele principale care au stat la baza activitatii Compartimentului 

Evidenta Asigurati, Carduri au fost evidenta asiguratilor CAS Alba, precum si 
gestiunea si monitorizarea distributiei cardurilor nationale si europene de 
asigurari sociale de sanatate.  
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Principala atributie a Compartimentului este gestionarea Registrului Unic 
de Evidenta a Asiguratilor Casei de Asigurari de Sanatate Alba, pe categorii de 
asigurati, in baza documentelor/transmise de catre asigurati si in baza 
informatiilor primite conform protocoalelor incheiate la nivel local intre CAS 
Alba si Autoritatile Judetene competente, respectiv a protocoalelor incheiate la 
nivel national intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Autioritatile 
Centrale competente. 

In cadrul Compartimentului se confirma calitatea de asigurat prin 
elaborarea de adeverinte de asigurat tuturor cetatenilor romani si straini care fac 
dovada platii contributiei la FNUASS si solicita servicii medicale pe teritoriul 
Romaniei si tarilor membre ale Uniunii Europene. 

 
Gestiunea si monitorizarea distributiei cardurilor nationale de 

asigurari sociale de sanatate, a cardurilor duplicat, precum si a cardurilor 
europene/certificatelor provizorii de inlocuire.  

Cardul national de asigurari sociale de sanatate este mijlocul de 
identificare a asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate fiind 
instrumentul de validare si decontare a serviciilor medicale in sistemul public de 
sanatate pentru asiguratii in varsta de peste 18 ani, care au acest card emis. 

Activitatea de gestionare si monitorizare a distributiei cardurilor nationale 
de asigurari de sanatate, precum si a cardurilor duplicat se realizeaza in 
colaborare cu Compartimentul Achizitii Publice si Logistica si Patrimoniu, prin 
indeplinirea urmatoarelor activitati specifice: 

-receptia cardurilor nationale de asigurari de sanatate distribuite de catre 
CN Posta Romana SA si arhivarea documentatiei specifice; 

-preluarea cardurilor nationale de asigurari de sanatate returnate de catre 
CN Posta Romana SA si eliberarea acestora la cererea asiguratilor; 

-preluarea si procesarea cererilor depuse de asigurati pentru eliberarea 
unor noi carduri nationale de asigurari sociale de sanatate, in cazul pierderii, 
distrugerii acestora, precum si eliberarea adeverintelor inlocuitoare ; 

-preluarea si procesarea cererilor depuse de asigurati pentru eliberarea 
unor noi carduri nationale de asigurari sociale de sanatate in cazul cardurilor 
defecte sau inscriptionate cu date eronate, precum si eliberarea adeverintelor 
inlocuitoare ; 

-preluarea si procesarea declaratiilor depuse de asiguratii care refuza 
cardul national de asigurari sociale de sanatate, arhivarea cardurilor returnate, 
precum si eliberarea adeverintelor inlocuitoare ; 

- preluarea si distribuirea  cardurilor nationale de asigurari sociale de 
sanatate transmise de alte case de asigurari de sanatate , la solicitarea 
asiguratilor; 

transmiterea catre alte acase de asigurari de sanatate , la solicitarea 
acestora si a asiguratilor , a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate 
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pentru asiguratii din evidenta acestora si returnate de catre CN Posta Romana 
SA catre CAS Alba; 

-activarea sau deblocarea cardurilor nationale de asigurari sociale de 
sanatate, la cererea asiguratilor; 

-intocmirea si transmiterea rapoartelor privind stadiul distributiei 
cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate. 

In cursul anului 2017, au fost tiparite 7496 carduri nationale de asigurari 
sociale de sanatate pentru asiguratii CAS Alba , catre CN Posta Romana SA a 
distribuit asiguratilor din judetul Alba un numar de 7150 carduri si a returnat la 
CAS Alba , pentru ca asiguratii nu au fost gasiti la domiciliu, un numar de 344 
carduri. 

De asemenea, in anul 2017, au fost tiparite 2768 carduri duplicat , din 
care 2620 carduri au fost distribuite asiguratilor din judetul Alba, iar 132 carduri 
au fost returnate CAS Alba, pentru ca asiguratii nu au fost gasiti la domiciliu. 

-primirea, verificarea si inregistrarea documentelor solicitate in vederea 
eliberarii cardului european de asigurari de sanatate (CEASS)/certificatului de 
inlocuire provizoriu(CIP), precum si verificarea calitatii de asigurat a 
solicitantului, etc. 

In cursul anului 2017 s-au eliberat, la cererea asiguratilor, 6736 carduri 
europene de asigurari sociale de sanatate /certificate provizorii de inlocuire a 
acestora , conform tabelului de mai jos: 
Nr. Crt Luna Nr. Carduri europene 

emise 
Nr.certificate 
provizorii emise 

1 Ianuarie 329 14 
2 Februarie 308 4 
3 Martie 510 14 
4 Aprilie 486 8 
5 Mai 797 6 
6 Iunie 840 10 
7 Iulie 1110 15 
8 August 768 47 
9 Septembrie 400 5 
10 Octombrie 428 12 
11 Noiembrie 404 14 
12 Decembrie 202 5 
TOTAL  6736 din care : 6582 154 
 

D) Compartimentul Concedii Medicale 
 
1. In perioada ianuarie – decembrie 2017 la nivelul Compartimentului 

Concedii Medicale au fost raportate un numar de 121.414 concedii medicale 
suportate din FNUASS, din care 121.173 de catre angajatori potrivit datelor din 
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe 
venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate  si 241 de catre persoane 
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fizice prevazute la art. 1, alin. (2), art. 23, alin (2) si art. 32 din OUG. 158/ 2005 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

Datele sunt prezentate  in tabelul de mai jos: 
Luna Nr. concedii med. suportate de 

angajatori 
Nr. concedii med. solicitate de pers. fizice 

1.2017 7.214 15 
2.2017 11.930 15 
3.2017 10.623 12 
4.2017 7.107 15 
5.2017 13.765 13 
6.2017 7.417 14 
7.2017 8.970 12 
8.2017 10.683 19 
9.2017 10.734 31 
10.2017 10.027 29 
11.2017 12.228 31 
12.2017 10.475 35 
TOTAL 121.173 

 
241 

 
Totalul zilelor de prestatii suportate de FNUASS aferente concediilor 

medicale suportate de catre angajatori  in anul 2017 a fost de 682.825, iar cele 
pentru persoanele fizice au fost de 3.638 . 

 
2. Referitor la aceeasi perioada la CAS Alba au fost inregistrate un 

numar total  de 8.179  cereri, din care 7.938 cereri depuse de catre angajatori 
si 241 cereri depuse de persoanele fizice.  

Valoarea totala a indemnizatiilor de concediu medical ordonantata 
de CAS Alba, conform solicitarilor depuse atat de catre persoanele fizice cat si 
de catre angajatori, solicitari reprezentand diferenta dintre indemnizatiile 
achitate salariatilor si contributia datorata de acestia a fost de 17.271.447,00 lei, 
din care: 

- 16.917.645,00 lei depuse de catre angajatori,  
- 353.502,00 lei pentru persoanele fizice prevazute la art. 1, alin. (2), art. 

23, alin (2) si art. 32 din OUG. 158/ 2005 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Datele sunt prezentate in tabelul urmator: 
 

Luna Total sume solicitate de angajatori Total sume solicitate de  pers. fizice 
1.2017 1.170.736,00 29.791,00 
2.2017 1.293.633,00 13.387,00 
3.2017 1.223.573,00 22.079,00 
4.2017 1.057.266,00 30.641,00 
5.2017 1.720.054,00 17.124,00 
6.2017 1.283.509,00 14.306,00 
7.2017 1.639.712,00 8.751,00 



31 
 

8.2017 1.459.516,00 26.518,00 
9.2017 1.548.753,00 47.926,00 
10.2017 1.749.023,00 50.091,00 
11.2017 1.200.576.00 52.842,00 
12.2017 1.571.594,00 40.046,00 
TOTAL 16.917.945,00 

 
353.502,00 

 
 
Din suma  totala solicitata si achitata reprezentand  indemnizatia de 

concediu medical conform solicitarilor depuse de persoanele fizice asigurate, de 
353.502,00 lei, valoarea de 124.341,00 lei reprezinta asistenta sociala in caz de 
boli,  iar valoarea de 229.161,00 reprezinta asistenta sociala pentru familie. 

Mentionam ca in acesta perioada valoarea cererilor respinse a fost de 
76.429,00 lei . 

 
La data de 31.12.2017 valoarea sumelor ramase in sold reprezentand 

valoarea cererilor in lucru, in cadrul termenului legal este  de 2.944.911,00 lei 
 
3. Situatia reprezentand  contributia pentru concedii si indemnizatii, 

in procent de  0.85 %,  colectata de CAS Alba in anul 2017 este  de 
7.417.487,00 lei  conform tabelului  urmator: 

 
Luna Incasari CAS Alba Incasari ANAF Total incasari 

1.2017 513,00 586.363,00 586.876,00 
2.2017 1.158,00 464.944,00 466.102,00 
3.2017 2.170,00 538.933,00 541.103,00 
4.2017 1.598,00 525.914,00 527.512,00 
5.2017 557,00 907.773,00 908.330,00 
6.2017 1.420,00 588.162,00 589.582,00 
7.2017 1.405,00 641.234,00 642.639,00 
8.2017 1.290,00 607.557,00 608.847,00 
9.2017 464,00 612.211,00 612.675,00 
10.2017 995,00 663.385,00 664.380,00 
11.2017 622,00 605.815,00 606.437,00 
12.2017 912,00 662.092,00 663.004,00 
TOTAL 13.104,00 7.404.383,00 

 
7.417.487,00 
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IV. Compartimentul control 
 

 Controlul reprezintă o activitate legală, necesară şi utilă exercitată cu 
obiectivitate şi imparțialitate, destinată menținerii sau restabilirii echilibrului 
dintre dispozițiile normative aplicabile domeniului.asigurărilor sociale de 
sănătate şi modul concret în care acționează entitatea controlată ori  structurile 
sale interne și   personalul acestora în  acel domeniu. 
 Controlul are ca scop obținerea de date şi  informații concludente ale 
căror analiză, prelucrare şi interpretare să permită evaluarea corectă a nivelului 
de respectare a obligațiilor din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, 
stabilite în sarcina entității  controlate. 
 În realizarea funcțiilor, a scopurilor şi a obiectivelor stabilite prin actele 
normative de organizare şi funcționare, personalul din cadrul Compartimentului 
Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Alba a exercitat, în anul 2017, 
în mod  permanent, controale cu caracter operativ, inopinat şi tematic. 
 Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres stabilite şi 
cu o durată determinata, menit să asigure verificarea conformitatii cu normele 
aplicabile în sistemul de asigurari sociale de sanatate. 
  Controlul tematic se execută pe baza planului anual de activitai al 
structurii de control şi se realizeaza, de regula, de o echipa formata din personae 
cu specializari diferite pentru acoperirea întregii problematici supuse acestei 
activitati. Planul de activitati se elaborează  in conformitate cu prevederile 
Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui 
CNAS nr. 1012/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Controlul operativ consta in verificarea, limitata in timp si sub raportul 
sferei de cuprindere, a unui furnizor aflat in relatie contractuala cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Alba.   
         Controlul inopinat este un control impus, de regula, de  o reclamatie, 
sesizare, petitie provenita de la un partener din sistem, mass-media ori de la alte 
autoritati sau din dispozitia Presedintelui-Director General al  Casei de 
Asigurări de Sănătate Alba.   
 Pentru stabilirea numărului de acţiuni de control pe domenii de asistenţă 
medicală s-a ţinut cont de efectuarea unei acţiuni de control cel puţin odată la 3 
ani la fiecare furnizor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale 
care a încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba în vederea 
evitării prescrierii termenului de sancţionare a acestora şi recuperare a 
eventualelor sume încasate necuvenit. 
 In cursul anului 2017, Compartimentul Control al Casei de Asigurari de 
Sanatate Alba a efectuat un numar de 943 controale, astfel:  

� 119 controale tematice efectuate conform Planului anual de activitati 
structurate pe domenii de asistenta medicala dupa cum urmeaza:  

• asistenta medicala primara un numar de 68 controale; 
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• ambulatoriul de specialitate  clinic un numar de 8 controale; 
• ambulatoriul de specialitate  paraclinic un numar de 7 controale; 
• ambulatoriul de specialitate  stomatologic un numar de 6 controale; 
• asistenta medicala spitaliceasca un numar de 4 controale; 
• asistenta medicala de urgenta si transport sanatar un numar de 1 

controale; 
• ingrijiri medicale la domiciliu un numar de 3 controale; 
• asistenta medicala de recuperare-reabilitare un numar de 5 

controale; 
• furnizori de medicamente un numar de 12 controale; 
• dispozitive medicale un numar de 4 controale; 
• programe nationale de sanatate un control. 

� 820 controale operative, din dispozitia Presedintelui – Director General al  
Casei de Asigurari de Sanatate Alba dupa cum urmeaza: 

• asistenta medicala primara un numar de 631 controale; 
• ambulatoriul de specialitate  clinic un numar de 73 controale; 
• ambulatoriul de specialitate  paraclinic un numar de 45 controale; 
• asistenta medicala spitaliceasca un numar de 9 controale; 
• ingrijiri medicale la domiciliu un control; 
• asistenta medicala de recuperare-reabilitare un numar de 13 

controale; 
• furnizori de medicamente un numar de 43 controale; 
• dispozitive medicale un numar de 5 controale; 

�  4 controale inopinate, ca urmare a unor reclamatii, sesizari, petitii etc. 
dupa cum urmeaza: 

• asistenta medicala primara un numar de 2 controale; 
• furnizori de medicamente un control; 
• dispozitive medicale un control. 

 In ceea ce priveste controalele tematice, obiectivele urmărite in 
desfasurarea actiunilor de control au fost cele cuprinse in Cadrul de obiective 
emis de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.  
 Referitor la controalele operative acestea au constat în suprapunerea de 
date (validari), din Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sanatate 
pentru urmarirea decontarii, in conformitate cu legislatia in vigoare, a 
serviciilor medicale raportate de catre toţi furnizorii de servicii medicale aflati 
in relatie contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv 
verificarea consumului de medicamente suportat din FNUASS si din bugetul 
Ministerului Sanatatii, constatandu-se urmatoarele disfunctionalitati:  

� nu s-a respectat modului de prescriere a unor medicamente  de catre 

furnizorii de servicii medicale, conform Protocoalelor terapeutice; 
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� prescrierea medicamentelor cu si fara contributie personala, 

asiguratilor care nu poseda certificat de incadrare in grad de 

handicap, sau poseda certificat de incadrare in grad de handicap, dar 

acesta nu este in perioada de valabilitate 

� au fost prescrise retete cu si fara contributie personala,  pentru 

categoria de asigurati: “ Pensionari cu pensii de de pana la 700 lei. “, 

desi acestia aveau venituri mai mari; 
� au fost eliberate  medicamente si materiale sanitare in tratamentul 

ambulatoriu,  dupa data decesului pacientului; 
� au fost emise  prescriptii medicale pe perioada internarii, de catre 

medicii de familie; 
� au fost eliberate bilete de trimitere de catre medicii specialisti, care au 

stat la baza investigatiilor paraclinice efectuate in ambulatoriul de 
specialitate in anul 2016, in perioada in care pacientii erau internati in 
spital; 

� au fost identificate bilete de trimitere eliberate de catre medicii de 
familie, care au fost introduse in mod eronat(din punct de vedere al 
datei prescrierii biletului de trimitere), in aplicatia SIUI, de catre 
furnizorii de servicii medicale paraclinice, iar biletul nu contine pe 
verso declaratia pe proprie raspundere a asiguratului ca a fost sau nu 
internat de la data emiterii BT si pana la data efectuarii investigatiilor 
paraclinice; 

� au fost emise de catre medicii de familie bilete de trimitere catre 
medici specialisti, pentru pacienti in perioada  in care acestia se aflau 
internati in spital; 

� în urma verificarii în SIPE si SIUI, pentru perioada 01.01.2016 – 
31.12.2016, cu privire la prescrierea medicamentelor pentru DCI-urile 
aferente codului de boala G25 – boala cronica de rinichi-faza 
predializa, s-a constatat faptul că prescriptia medicala a fost corect 
prescrisa de medic pe codul de boala G10, dar a fost gresit eliberata de 
farmacie; 

� au fost prescrise retete unui asigurat pe categoria somer cu toate ca 
pacientul nu are aceasta calitate; 

� au fost prescrise retete unui asigurat pe categoria veteran cu toate ca 
pacientul nu are aceasta calitate; 

� au fost raportate la Casa de Asigurări de Sanatate Alba consultatii 
medicale efectuate de catre medicii de familie unor asigurati in 
perioada in care acestia se aflau internati in spital; 

  Ca urmare disfunctionalitatilor si iregularitatilor identificate in cursul 
actiunilor de control au fost constituite si recuperate integral debite in suma 
totala de 546.404,45 lei, structurate pe domenii de asistenta medicala astfel: 
� furnizori din asistenta medicala primara 81.786,60 lei; 
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� ambulatoriul de specialitate  clinic 24.410,82 lei; 
� ambulatoriul de specialitate  paraclinic 86.181,74 lei ; 
� asistenta medicala spitaliceasca 314.589,02 lei;  
� asistenta medicala de recuperare-reabilitare 1.120,27  lei; 
� furnizori de medicamente 12.294,83 lei; 
� dispozitive medicale 26.021,17 lei . 

 
V. Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ 

 
In cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ s-au desfăşurat 
următoarele activităţi : 

- avizarea, din punct de vedere al legalităţii, a proiectelor şi documentelor 
iniţiate la nivelul instituţiei ; 

- acordarea vizei de legalitate pe toate documentele emise de instituţie sau 
în legătură cu activitatea acesteia, care angajează răspunderea 
patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară, prezentate spre 
avizare conform legii, etc. 

- redactarea şi avizarea Deciziilor emise de Preşedintele-Director General 
al CAS Alba ; 

- participarea in comisiile de constatare a îndeplinirii cerinţelor de 
contractare de către furnizorii de servicii medicale , medicamente şi 
dispozitive medicale care solicită intrarea in relaţie  contractuală cu CAS 
Alba; 

- participarea în comisia de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale , de medicamente şi materiale sanitare în vederea 
verigicării îndeplinirii standardelor impuse de Ordinul comun MS/CNAS 
nr. 106/32 din 2015; 

- asigurarea secretariatului Consiliului de Administratţie al Casei de 
Asigurări de Sănătate Alba ; 

- participarea împreună cu Serviciul Contractare a CAS Alba la negocierea, 
redactarea , încheierea , modificarea contractelor încheiate de către CAS 
Alba cu furnizorii de servicii medicale , de medicamente şi dispozitive 
medicale ; 

- participarea la întâlnirile cu furnizorii de servicii medicale , medicamente 
şi dispozitive medicale; 

- participarea în comisia de atribuire a contractelor de achiziţie publică de 
produse şi servicii conform Legii nr. 98/2016 şi a HGR nr.395/2016; 

- reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Alba în cadrul 
litigiilor cu terţii; 

- formularea de răspunsuri la petiţii şi memorii, precum şi formularea  de 
puncte de  vedere la solicitarea  structurilor de specialitate din cadrul 
CAS Alba ;  
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- îndrumarea şi informarea serviciilor din cadrul  CAS Alba in privinţa 
aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare 
domeniului de activitate ;  

- au fost emise un număr de 333 de formulare europene  si au fost 
prelucrate un număr de 1251 de formulare europene primite din alte state 
membre UE şi SEE. 

 
În anul 2017 au fost înregistrate 8 litigii noi, pe rolul  instantelor de judecată se 
mai află 6 dosare din anii anteriori. 
 

VI. Compartimentul Resurse umane, Salarizare, Evaluare 

personal 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Alba își desfășoară activitatea în baza 
Ordinului Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
49/27.01.2014, privind numărul maxim de posturi aprobat pentru CAS Alba și 
Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
128/16.02.2017 prin care se aprobă organigrama și structura funcțiilor publice și 
contractuale pentru CAS Alba. 

Casa de Asigurări de Sănătate Alba are aprobat un număr de 57 de posturi, 
din care: 
• 55 de funcții publice, din care 5 funcții publice de conducere ; 
•   2 personal contractual , din care 1 funcție de conducere . 

           Principalele activități care se desfășoară în cadrul Compartimentului 
Resurse Umane Salarizare și Evaluare Personal sunt: 

- activități de planificare a resurselor umane în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, de evidență și monitorizare a acestora ( 
coordonarea procesului de întocmire și actualizare a fișelor de post, 
întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale pentru angajații 
CAS Alba) ; 

- activități de evaluare a resurselor umane ( întocmirea, verificarea și 
centralizarea rapoartelor de evaluare pentru angajații CAS Alba); 

- activități de formare profesională a angajaților CAS Alba ( 
transmiterea spre completare a chestionarelor de evaluare a nevoilor 
de formare profesională a angajaților CAS Alba) ; 

- activități de  recrutare și promovare ( organizarea concursurilor 
pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante și a 
concursurilor pentru promovarea angajațiilor care îndeplinesc 
condițiile, cu respectarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare); 
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- activitatea de salarizare (întocmirea statelor de plată pentru 
drepturile bănești cuvenite salariaților CAS Alba, cu respectarea 
legislației în vigoare, depunerea declaraților lunale, trimestriale, 
anuale); 

 
VII. Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, propuneri,  

plan de măsuri 

In perioada evaluată direcţiile principale de acţiune  asumate de către 
CAS ALBA au fost: 

- Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel 
local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanţă, 
conform planului de management 

- Asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare şi 
contractuale la nivel local 

- Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare şi de 
angajament aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare 

- Asigurarea accesului asiguraţilor la pachetul de servicii medicale de 
bază/programe naţionale de sănătate curative, potrivit principiilor de 
funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita 
fondurilor disponibile 

- Incheierea şi monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare 

- Creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile 
asiguraţilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor privind calitatea serviciilor 
medicale 

- Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor ce revin 
preşedintelui-director general 

- Monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul 
CAS Alba, pentru respectarea legalităţii şi regularităţii acestora 

- Implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi 
urmărirea realizării acestora 

- Imbunatatirea managementului si cresterea eficientei utilizarii Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate alocat. 

- Asigurarea continuitatii accesului asiguratilor la servicii medicale si 
medicamente in toate zonele judetului Alba. 

- Cresterea gradului de acoperire cu servicii si a calitatii actului medical. 
- Continuarea aplicarii sistemului informatic unic integrat al asigurarilor 

sociale de sanatate la nivel local. 
- Comunicare activa cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si 

materiale sanitare aflati in relatie contractuala cu CAS ALBA. 
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- Masuri pentru informarea si protectia asiguratilor. 
Monitorizarea permanenta a activitatii furnizorilor, a conditiilor de 

derulare a contractelor, a disciplinei contractuale, au fost obiective urmarite pe 
parcursul întregii perioade. 

In perioada mentionata, precum si in intreaga  noastra activitate, unul din 
obiectivele majore este asigurarea accesului permanent al asiguratilor la 
medicamente compensate si gratuite, la medicamentele incluse in Programele 
nationale de sanatate cu scop curativ. 

Se urmareste permanent respectarea recomandarilor terapeutice ale 
Protocoalelor de Practica existente, si deja aduse la cunostiinta tuturor medicilor 
prescriptori din judetul Alba. 

In vederea utilizarii eficiente a FNUASS a fost monitorizat şi evaluat 
consumul de medicamente in mod particular  pentru unele boli cronice pe 
produse  farmaceutice si DCI.  

S-au generat rapoartele de control a consumurilor de medicamente din 
SIUI.  

Nu au existat nici un fel de sincope in furnizarea medicamentelor către 
populaţie in perioada analizata, ca de altfel de la începutul anului şi până în 
prezent. 

Au mai fost urmarite urmatoarele masuri menite sa asigure echilibrul 
intre sumele alocate sistemului asigurarilor sociale de sanatate la  nivelul 
judetului ALBA si necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor propuse : 

-identificarea necesarului real de servicii medicale la nivelul judetului 
pentru realizarea unei accesibilitati optime a populatiei la serviciile medicale 
oferite de sistem.  

-monitorizarea serviciilor medicale acordate de furnizori, asiguratilor 
-preluarea si implementarea deciziilor CNAS la  nivel teritorial  
-promovarea unei imagini pozitive a CAS ALBA si a CNAS in randul 

populatiei si a partenerilor contractuali 
- promovarea unei relatii de colaborare cu Directia de Sanatate Publica, 

Administratia locala si Colegiile profesionale (medici, farmacisti, 
asistenti medicali 

- colaborarea cu mass media locală pentru promovarea acţiunilor CAS 
Alba în rândul populaţiei. 

- promovarea activităţii CAS Alba în mod cât mai transparent 
- actualizarea în permanenţă a site-ului CAS Alba cu informaţi utile atât 

pentru asiguraţi cât şi pentru furnizorii de servicii medicale 
- colaborarea atât pe orizontală cât şi pe verticală cu partenerii implicaţi 

în sistemul asigurărilor de sănătate 
 
 

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL 
EC. SILVIA PUIE 


