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RAPORT DE ACTIVITATE 
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BACĂU 

=  2019 = 
 

 
 
 
I. INTRODUCERE 

 
          Judeţul Bacău ocupă o suprafaţă de 6.606 km pătraţi, reprezentând 2,8% din 
suprafaţa ţării şi face parte din categoria judeţelor mijlocii.        
         Din punct de vedere al numărului de locuitori, judeţul Bacău ocupă locul opt, având 
o populaţie de 583.590 locuitori.     
         Amplasarea sa la est de vârful principal al Carpaţilor Orientali determină un climat 
temperat continental, caracterizat prin veri calde şi relativ seci şi ierni friguroase. 
Din punct de vedere administrativ, judeţul Bacău are 3 municipii: Bacău, Oneşti şi 
Moineşti, 5 oraşe: Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic-Moldova şi Târgu Ocna şi 85 de 
comune. 

          Înfiintată în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, Casa de 
Asigurări de Sănătate reia practic traditia asigurărilor sociale de sănătate în România. 
"Asigurarea de boală si maternitate" a fost introdusă pentru întâia dată în Germania, în 
anul 1883. În România ea a fost legiferată în anul 1912, fiind a opta tară din lume care a 
introdus acest sistem. Dar prima lege prin care s-a creat un sistem unitar de asigurare la 
nivelul întregii tări, cuprinzând asigurări sociale de sănătate, pensii, invaliditate si deces, a 
fost Legea de unificare din anul 1933. 
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            Casa de Asigurări de Sănătate Bacău functionează astăzi în imobilul construit de 
către Casa Centrală a Asigurărilor Sociale pe terenul proprietate a acestei institutii, între 
anii 1937 - 1939. Destinată initial ca sediu al acestei institutii, clădirea avea în structură si 
cabinete medicale, dintre care unele functionează si în prezent. Clădirea, aflată în 
proprietatea publică a statului a fost transmisă prin hotărâre a Guvernului României în 
administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău si prin lucrările pe care le-am demarat 
sperăm ca acest edificiu să îsi recapete locul pe care îl merită în peisajul urbanistic al 
municipiului nostru 

            Pentru anul 2019 conducerea executiva a fost asigurata de : 

- Presedinte – director general : ION MARIUS SAVIN 

- Director executiv Directia Economica : EMANOELA DRAGHICI 

- Director executiv Directia Relatii Contractuale : DAN STOICA 

- Serviciul medical Medic Sef : GABRIELA GROSU  

 
II. DIRECTIA RELATII CONTRACTUALE  

 
Principalele activităţi desfășurate în anul 2019 de către Direcția Relații Contractuale sunt: 

➢ Evaluarea corectă și reală a datelor solicitate de CNAS și transmiterea la termen 
privind fundamentarea proiectului de buget al FNUASS și a proiectului de rectificare 
a bugetului. 

➢ Furnizarea de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele de sănătate şi ale 
serviciilor medicale asiguraților şi furnizorilor de servicii medicale, medicamente și 
dispozitive medicale. 

➢ Negocierea, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și 
dispozitivelor medicale cu respectarea prevederilor legale în vigoare.    

➢ Monitorizarea derulării contractelor. Serviciile medicale, medicamentele și 
dispozitivele medicale sunt contractate, raportate, validate în SIUI și decontate în 
ERP.     

➢ Actualizarea datelor și informațiilor publice pe site-ul CAS Bacau pentru toate 
domeniile de asistență medicală.   

➢ Monitorizarea raportărilor on-line   
➢ Sancționarea furnizorilor pentru nerespectarea prevederilor legale.    
➢ Informarea CNAS cu privire la disfuncționalitățile înregistrate în funcționarea PIAS.      
➢ Organizarea întâlnirilor trimestriale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale.    
➢ Asigurarea activităţilor de aplicare a acordurilor 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 acorduri internaţionale, cu respectarea 
prevederilor legale.   
                                                   

    Procesul de contractare s-a desfășurat în luna aprilie 2019, cu respectarea prevederilor  
actelor normative cu incidență în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. 
    În vederea asigurării calităţii serviciilor medicale de care beneficiază  asiguraţii, Casa de             
Asigurări de Sănătate Bacau  a încheiat contracte de furnizare servicii medicale, 
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medicamente și dispozitive medicale numai cu furnizori autorizaţi si evaluaţi conform 
prevederilor legale. 
     Activitatea de contractare a avut în vedere asigurarea furnizării serviciilor medicale, 
medicamentelor și dispozitivelor medicale ale populaţiei  pe întreg teritoriul judeţului 
Bacău. 

 
 

 

Situația privind numărul de contracte aflate în derulare la data de 31.12.2019 

 

Nr. 

crt. 
Domeniul de asistență medicală 

Nr. contracte aflate 

în derulare la data 

de 31.12.2019 

1 Asistenta medicala primara – activitate curentă 262 

2 Asistența medicală primară-centre de permanență 21 

3 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 51 

4 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice (inclusiv și 

7 acte adiționale încheiate cu medici de familie și medici de specialitate din ambulatoriu) 
33 

5 Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicina dentara 50 

6 Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică și balneologie 9 

7 Asistenta medicala spitaliceasca – activitate curentă 27 

8 Ingrijiri medicale la domiciliu 6 

9 Acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 66 

10 Acordarea medicamentelor și materialelor sanitare pentru boli cronice cu risc crescut 

utilizate în programele naționale cu scop curativ 
 

11 Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau 

fiziologice 
79 

12 Consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar 3 

13 Recuperare in unitati sanitare cu paturi (sanatorii si preventorii) 3 

 TOTAL 610 

 

     

     

   

 Situația privind  creditele de angajament aprobate și realizate la data de 31.12.2019 
                                                                                                                                                                                                                       

Lei 

   

 

Denumire indicator 

Credite de 

angajament 

aprobate 

Credite de 

angajament 

realizate 

Credite de 

angajament 

neutilizate 

Grad de 

realizar

e % 

  

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 736,924,530 

722,065,671 

 

14.856.220 

 
97.98 

  

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si 

dispozitive medicale 
343,176,370 328.661.343 14.515.0026 95.77 

  

Medicamente cu si fara contributie personala, din 

care: 226,058,300 211.899.628 14.158.671 
93.74 

  

    ~ activitatea curenta 100,307,000 99.382.269 924,730 99.08   

    ~  cost volum-rezultat 120,661,410 107.539.872 13.121.537 89.13   

    ~  cost volum 1,097,890 1,012,742 85,147 92.24   

    ~ personal contractual 33,000 32,956 43.54 99.87   

    ~ 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. 

3,959,000 3,931,787 27,212 99.31 

  

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 

utilizate in programele nationale cu scop curativ, din 

care : 

71,070,600. 70.861.994 208,605 99.71 
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Programul national detratament pentru boli rare 2,319,060 2,298,288 20,771 99.10   

Programul national de tratament al bolilor 

neurologice 
    

  

Programul national de tratament al hemofiliei si 

talasemiei 
1,591,050 1,587,031 4,018 99.75 

  

Programul national  de diabet zaharat 37,046,130 37.046.130 0.00 100.00   

Programul national de boli endocrine 49,690.00 49,685.48 4.52 99.99   

Programul national de transplant de organe, tesuturi 

si celule de origine umana 
980,000.00 980,000.00 0.00 100.00 

  

Programul national de sanatate mintala       

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni 

oncologice 
18,834,970.00 18.651.159,61 183,810.39 99.02 

  

Sume pentru medicamente utilizate in programele 

nationale cu scop curativ care fac obiectul 

contractelor de tip COST VOLUM, din care: 

10,249,700.00 10.249.700,00 0.00 100.00 

  

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni 

oncologice(adulti si copii) 
10,249,700.00 10.249.700,00 0.00 100.00 

  

Programul national de tratament pentru boli rare       

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 

nationale cu scop curativ 
4,459,920.00 4,449,501.16 10,418.84 99.77 

  

Programul national  de diabet zaharat 2,869,000.00 2,863,563.80 5,436.20 99.81   

Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina 

si materiale consumabile 
28,300.00 25,156.59 3,143.41 88.89 

  

Programul national  de diabet zaharat-consumabile 

sisteme monitorizare continua a glicemiei 
43,950.00 43,589.70 360.30 99.18 

  

Programul national de ortopedie 1,518,670.00 1,517,191.07 1,478.93 99.90 
  

Programul national de tratament al surditatii prin 

proteze auditive implantabile 
    

  

Programul national de terapie intensiva a insuficientei 

hepatice 
    

  

Programul national detratament pentru boli rare       

Programul national de boli cardiovasculare       

Programul national de sanatate mintala       

Subprogramul de reconstructie mamara dupa 

afectiuni oncologice prin endoprotezare 
    

  

Programul national de diagnostic si tratament cu 

ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 

0.00 0.00 0.00  

  

   - Subprogramul de radiologie interventionala        

   - Subprogramul de diagnostic si tratament al 

epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 
    

  

  -  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei 

congenitale sau dobandite la copil 
    

  

  - Subprogramul de tratament al durerii neuropate 

prin implant de neurostimulator medular 
    

  

Servicii medicale de hemodializa si dializa 

peritoneala 
35,730,740 35.593.409 137,330.01 99.62 

  

Dispozitive si echipamente medicale 5,856,810.00 5,856,810.00 0.00 100.00   

Servicii medicale in ambulator 119,520,940 119.404.785 113,516.70 99.90   

Asistenta medicala primara din care: 71,021,660.00 70.959.490,46 62,169.54 99.91   

    ~ activitatea curenta 68,987,660.00 68.933.270,96 54,389.04 99.92   
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    ~ centre de permanenta  2,034,000.00 2,026,219.50 7,780.50 99.62   

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 28,393,870.00 28.393.870,00 0.00 100.00   

Asistenta medicala stomatologica din care: 1,847,000.00 1,844,362.00  99.86   

    ~ activitatea curenta 1,847,000.00 1,844,362.00  99.86   

    ~ personal contractual       

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice din 

care: 
14,782,180 14.730.832 51,347 99.65 

  

    ~ activitatea curenta    ~ activitatea curenta 14,753,440 14.702.152,84 51,287 99.65   

    ~ Subprogramul de monitorizarea a evolutiei bolii 

la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT 

    

  

    ~  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu 

diabet zaharat (hemoglobina glicata) 
28,740.00 28,680.00 60.00 99.79 

  

    ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor 

solide maligne ( sarcom Ewing si neuroblastom ) la 

copii si adulti 

    

  

Asistenta medicala in centrele medicale 

multifunctionale din care: 
3,476,230.00 3,476,230.00 0.00 100.00 

  

    ~ activitatea curenta 3,476,230.00 3,476,230.00 0.00 100.00   

    ~ personal contractual       

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 1,050,470.00 1,050,470.00 0.00 100.00   

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 266,618,880.00 266.391.481 227,398.98 99.91   

Spitale generale, din care: 259,499,880 259.294.313 205,566 99.92   

~ activitatea curenta 253,583,000 253.410.473 172,526 99.93   

~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a 

bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute 

prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau 

FISH si examen de biologie moleculara la copii si 

adulti 

    

  

~ Programul national de diagnostic si tratament cu 

ajutorul aparaturii de inalta perfomanta 
    

  

~Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu 

afectiuni oncologice 
5,916,880 5,883,840 33,040 99.44 

  

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 7,119,000 7,097,168 21,832 99.69   

~ activitatea curenta 7,119,000 7,097,168 21,83 99.69   

~ personal contractual       

Ingrijiri medicale la domiciliu 752,000 751,728 271.50 99.96   

Prestatii medicale acordate in baza documentelor 

internationale 
5,805,870 5,805,863 7.00 100.00 

  

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 
194,229,680 194.229.680 0.00 100.00 

  

TRANSFERURI CURENTE 194,229,680 194.229.680 0.00 100.00   

Transferuri din bugetul fondului national unic de 

asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare 

pentru acoperirea creșterilor salariale 

194,229,680 194.229.680 0.00 100.00 

  

* art. 38, alin.3, lit.g din Legea nr. 153/2017 188,920,930 188.920.930 0.00 100.00 
  

* art. 38, alin.4, din Legea nr. 153/2017 5,308,750 5,308,750 0.00 100.00 
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Asistenţa medicală primară 

 
      Asistenţa medicală primară s-a asigurat de către medicii care au dreptul să desfăşoare 
activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cabinete organizate conform prevederilor legale în vigoare: 
• 68 cabinete organizate ca unităţi medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate 
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, din care 6 au puncte de lucru. 
•        194 cabinete medicale individuale, din care 22 au puncte de lucru. 
 
        Situația privind gradul de acoperire cu medici de familie a județului Bacău și gradul 
de înscriere la medicii de familie a populației la 31.12.2019 
 
Nr. 

crt. 
Indicatori 

Urban 

 

Rural 

 

Total 

 

(1) 

 
(2) (3) (4) (5) 

1. Nr. localităţi din judeţ, din care: 8 85 93 

1.1. Nr. localităţi neacoperite cu medici de familie 0 4 4 

2. Gradul de acoperire cu medici de familie (2=(1-

1.1.)/1*100)%. 
100% 95% 

95,70% 

3. Populaţia judeţului 351.874 392.964 744.838 

4. Nr. total persoane înscrise la medic de familie, din care: 339.007 290.504 629.511 

4.1. - asiguraţi 251.018 204.356 455.374 

4.2. - neasigurați 87.989 86.148 174.137 

5. Gradul de înscriere a populaţiei la medicul de familie 

(5=4/3*100)% 
96,34% 73,93% 84,51% 

6. Nr. medici aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Bacău, 

din care: 
144 118 262 

6.1. -medici fără specialitate 2 5 7 

6.2. -medici specialişti 35 47 82 

6.3. -medici primari 107 66 173 

7. Nr. necesar de medici de familie stabilit de către comisie 166 148 314 

8. Grad de acoperire cu medici de familie (8=6/7*100)% 86,75% 79,73% 83,44% 

 
 
Situația privind Centrele de permanență aflate în relație contractuală cu CAS Bacău la data 

de 31.12.2019 

 
 

Nr.

crt. 

 

Denumire  centru de permanenţă 

Nr. contracte la data 

de 31.12.2019 

Nr. medici care 

asigură asistenţa 

medicală 

1 Centrul de permanenta Stănișesti 6 6 

2 Centrul de permanenta Ghimeș Palanca 5 5 

3 Centrul de permanenta Asău 5 6 

4 Centrul de permanenta Moinești 5 
5 

 

 
 
 
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialităţi clinice 

 
 Contractarea serviciilor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate 
pentru specialităţi  clinice a avut în vedere optimizarea repartiţiei teritoriale, astfel încât 
toţi asiguraţii judeţului să aibă acces la toate  serviciile medicale pentru toate specialităţile 
clinice prevăzute în pachetele de servicii medicale. 
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Nr. 

Crt. 

Specialitatea Necesar 

norme 

2019  

stabilit 

de 

comisie 

Necesar 

medici 

2019 

stabilit 

de 

comisie 

Norme 

realizate în 

relație 

contractuală 

cu CAS 

Bacau în 

anul 2019 

Nr. medici în 

relație 

contractuală 

cu CAS 

Bacau în 

anul 2019 

Grad de 

acoperire 

norme 

Grad de 

acoperire 

cu medici 

de 

specialitate 

1 Acupunctura 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

2 Alergologie si imunologie 

clinica 

4 5 3,6 4 90,00% 80% 

3 Boli Infecţioase 6 13 5,14 13 85,67% 100% 

4 Cardiologie 16 23 7,18 21 44,88% 91,30% 

5 Cardiologie pediatrica 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

6 Chirurgie cardiovasculara 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

7 Chirurgie orala si maxilo-

faciala 

3 4 1,92 3 

 

64,00% 75,00% 

8 Chirurgie generala 13 32 7,72 30 59,38% 93,75% 

9 Chirurgie toracica 2 2 0,29 1 14,50% 50,00% 

10 Chirurgie pediatrica 3 6 1,66 5 55,33,00% 83,33% 

11 Chirurgie plastica, estetica 

și microchirurgie 

reconstructiva 

3 6 1 5 

 

33,33% 83,33% 

12 Chirurgie vasculara 2 3 0,57 1 

 

28,50% 33,33% 

13 Dermatovenerologie 9 13 8,13 12 

 

90,33% 92,31% 

14 Diabet zaharat, nutritie si 

boli metabolice 

18 17 11,88 16 66,00% 94,12% 

15 Endocrinologie  7 10 5,07 9 

 

72,43% 90,00% 

16 Gastroenterologie 9 15 6,64 14 73,78% 93,33% 

17 Gastroenterologie 

pediatrica 

0 0 0 0 0,00% 0,00% 

18 Genetica medicala 1 1 1 1 100,00% 100,00% 

19 Geriatrie si gerontologie 3 3 1 1 33,33,% 33,33% 

20 Hematologie 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

21 Medicina interna 21 40 19,21 39 91,48% 97,50% 

22 Nefrologie  4 9 2,28 8 57,00% 88,89% 

23 Nefrologie pediatrica 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

24 Neonatologie 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

25 Neurochirurgie 3 6 1 4 33,33% 66,67% 

26 Neurologie 13 25 11,5 24 88,46% 96,00% 

27 Neurologie pediatrică 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

28 Obstetrica-ginecologie 16 38 10,89 32 68,06% 84,21% 

29 Oftalmologie 13 18 11,03 16 84,85% 88,89% 

30 Oncologie medicala 6 7 2 3 33,33% 42,86% 

31 Oncologie și hematologie 

pediatrică 

0 0 0 0 0,00% 0,00% 

32 Ortopedie pediatrica 2 3 1,20 2 60,00% 66,67% 

33 Ortopedie si traumatologie 10 21 5,72 19 57,20% 90,48% 

34 Otorinolaringologie 15 20 11,46 18 76,40% 90,00% 

35 Pediatrie  17 28 13,42 25 78,94% 89,29% 

36 Planificare familiala 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

37 Pneumologie 10 19 3,49 17 34,90% 89,47% 

38 Pneumologie pediatrica 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

39 Psihiatrie 11 16 6,72 14 61,09% 87,50% 

40 Psihiatrie pediatrica 3 3 2 2 66,67% 66,67% 

41 Radioterapie 2 4 0,51 3 25,50% 75,00% 

42 Reumatologie 6 10 3,48 8 58,00% 80,00% 
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43 Urologie 5 8 2,41 6 48,20% 75,00% 

  TOTAL 256 428 171,12 376 66,00% 87,00% 

 
 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile 
clinice s-a asigurat în baza a 51 de contracte încheiate, din care: 
- 6 contracte cu furnizori din sistem public, unităţi sanitare spitaliceşti care au în 
structură ambulatorii integrate; 
- 45 contracte cu furnizori din sistem privat organizaţi conform prevederilor legale. 
 În anul 2019 au beneficiat de 591823 servicii medicale clinice un numar de 165789 
de asiguraţi. 
 
 
Situația privind specialitățile clinice și serviciile medicale conexe contractate în anul 2019 

 

Nr. 

crt. Furnizor de servicii medicale Localitatea Specialitatea clinică 

Servicii 

medicale conexe 

1 CMI TUVEC CAMELIA COMANESTI Otorinolarigologie  

2 

CARLAN LUMINITA 

BACAU 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

1 psiholog 

3 MEDISON SRL BACAU Medicina Interna   

4 CMI VAMANU MARIA ELENA BACAU Endocrinologie  

5 CMI POPOVICI MIHAELA BACAU Otorinolarigologie  

6 CENTRUL MEDICAL CONSTANTIN BACAU Gastroenterologie  

7 

NUTRITION&DIABETES 

BACAU 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

1 psiholog 

8 CMI UNGUREANU DORINA TARGU OCNA  Pediatrie  

9 

CIN MED SRL 

 AGAS 

Medicina interna  

 

 

10 

CIM MEDICAL 

 COMANESTI Medicina interna 

 

11 

MINIMED SRL 

 BACAU 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

1 psiholog 

12 SC ENDOMEDICA BACAU Endocrinologie   

13 

NEUROBAC SRL 

 BACAU 

Neurologie 

 

 

14 

CLINIC GROUP SRL 

BACAU 

Otorinolaringologie 

Psihiatrie 

Diabet zaharat nutritie si boli 

metabolice 

Endocrinologie  

 

 

1 psiholog 

15 

SC DIABET MED 

BACAU 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

 

16 SC PSYH-KARM MED SRL BUHUSI Psihiatrie 1 psiholog 

17 SC MC MED SRL BACAU Gastroenterologie  

18 CMI DR. NEACSU CORINA MOINESTI Gastroenterologie  

19 

CABINET MEDICAL BOANA SRL 

BACAU 

Medicina interna 

Endocrinologie 

 

20 

SC CABINET PSIHIATRIE DR. 

ANDREIA GOCIU SRL BACAU 

Psihiatrie 

 

1 psiholog 

21 BABYMED BACAU Pediatrie  

22 SC ASIOFTA MED SRL BACAU Oftalmologie  

23 

GTL Medical Clinic SRL 

BACAU 

Psihiatrie 

Neurologie 

otorinolaringologie 

1 psiholog 

24 SC ORL CLINIC SRL BACAU Otorinolaringologie  

25 CARDIO-MED SRL TARGU OCNA  Medicina interna   
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Cardiologie 

26 GAUSS OPTIC SRL BACAU Oftalmologie  

27 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BACAU BACAU 

Pneumologie 

 

 

28 

CMI DR PLETEA NOEMI SRL 

BACAU 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

1 psiholog 

 

29 SC RUSU MEDINTERN SRL COMANESTI Medicina interna  

30 

 

SC CENTRUL MEDICAL SANCLINIC 

SRL 

 

DARMANESTI Pediatrie  

 Obstetrică ginecologie 
 

31 

SC Centrul Medical Unirea SRL 

 
BACAU Neurologie  

BACAU Endocrinologie  

BACAU Obstetrica ginecologie  

BACAU Pediatrie  

32 

SPITALUL ORASENESC "IOAN 

LASCAR"  COMANESTI 

COMANESTI Medicină internă  

COMANESTI Gastroenterologie  

COMANESTI Chirurgie generala  

COMANESTI Pediatrie  

COMANESTI Dermatovenerologie     

COMANESTI Cardiologie      

COMANESTI Ortopedie şi traumatologie                   

  COMANESTI Obstetrica ginecologie  

  COMANESTI Urologie  

33 CLINICA LUXOR SRL BACAU Gastroenterologie  

34 CMI GHIUS DUMITRU COMANESTI Chirurgie generala  

35 OPTICLASS CONSULT SRL BACAU Oftalmologie  

36 

IONAS I. IULIU ION CABINET 

MEDICAL INDIVIDUAL 

ONESTI 

Oncologie medicala 

1 psiholog 

37 

SC DR. CAMELIA-ELENA HRIBAN 

MEDIC PRIMAR PSIHIATRU SRL 

 

 

Psihiatrie 

 

38 

EXPERT MED SRL 

BACAU 

Neurologie 

Dermatovenerologie  

 

39 CMI SPIRIDON MIHAELA BACAU Oncologie medicala 1 psiholog 

40 SC OFTAMED IVAN SRL BACAU Oftalmologie   

41 CMI CONSTANTIN ANDREIA LAURA BACAU Dermatovenerologie  

42 

SC ANIMA SPECIALITY MEDICAL 

SERVICES  SRL 

BACAU Medicină internă 

Chirurgie generala 

Ortopedie pediatrica 

 

43 
SC BESTCLINIC SRL BACAU 

Otorinolaringologie 
 

44 

CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT 

DE LUCRU BACAU 

 

BACAU Alergologie 

Dermatovenerologie 

Otorinolaringologie 

Medicina interna 

Neurologie 

 

45 

SC MALP SRL MOINESTI 

 

 MOINESTI Medicina interna  

 

46 

Spitalul Judetean de Urgenta Bacau BACAU Alergologie  

BACAU Boli infectioase  

BACAU Cardiologie  

BACAU Chirurgie generală  

BACAU Chirurgie orală şi maxilo-

facială           

 

BACAU Chirurgie plastică, estetică şi 

microchirurgie reconstructivă               

 

BACAU Chirurgie și ortopedie infantila  

BACAU Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 
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BACAU Dermatovenerologie                           

BACAU Endocrinologie                               

BACAU Gastroenterologie                            

BACAU Geriatrie şi gerontologie                    

BACAU Genetica medicala  

BACAU Medicină internă  

BACAU Nefrologie  

BACAU Neurologie  

BACAU Otorinolaringologie      

BACAU Obstetrică-ginecologie                       

BACAU Oftalmologie                                 

BACAU Ortopedie şi traumatologie                   

BACAU Ortopedie pediatrica   

BACAU Pediatrie                                    

BACAU Pneumologie                                  

BACAU Psihiatrie                                   

BACAU Radioterspie  

BACAU Urologie  

BACAU Reumatologie                               

47 

POLIMED SRL 

 

PODU 

TURCULUI 

Chirurgie generala 

 

 

PODU 

TURCULUI 

Pediatrie 

 

 

PODU 

TURCULUI 

Neurologie 

                          

 

 

 PODU 

TURCULUI Medicina interna 

 

 

 PODU 

TURCULUI Obstetrica ginecologie 

 

48 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA 

MOINESTI 

 

MOINESTI Cardiologie                                 
 

MOINESTI Boli infectioase  

MOINESTI Chirurgie generală                           

MOINESTI Endocrinologie  

MOINESTI Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

1psiholog 

MOINESTI Chirurgie vasculara  

MOINESTI Chirurgie toracica  

MOINESTI Chirurgie pediatrica  

MOINESTI Gastroenterologie  

MOINESTI Dermatovenerologie                           

MOINESTI Medicină internă  

MOINESTI Nefrologie 1psiholog 

MOINESTI Neurologie  

MOINESTI Otorinolaringologie      

MOINESTI Obstetrică-ginecologie                       

MOINESTI Oftalmologie                                 

MOINESTI Ortopedie şi traumatologie                  1 kinetoterapeut 

MOINESTI Pediatrie                                    

MOINESTI Pneumologie                                  

MOINESTI Psihiatrie 1psiholog 

MOINESTI Reumatologie 1 kinetoterapeut 

MOINESTI Chirurgie orala si 

maxilofaciala 

 

MOINESTI Urologie  

49 

SC HEUMED INVEST 

MOINESTI 

Medicina interna  

Neurologie 

 

50 SPITALUL "Prof.Dr.Eduard Apetrei" BUHUSI Chirurgie generală                           
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Buhusi 

 

BUHUSI Dermatovenerologie                           

BUHUSI Medicină internă  

BUHUSI Cardiologie  

BUHUSI Chirurgie      

BUHUSI Obstetrică-ginecologie                       

BUHUSI Oftalmologie                                 

BUHUSI Ortopedie şi traumatologie                   

BUHUSI Pediatrie                                    

BUHUSI Boli infectioase                      

51 

SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH 

DOCTOR LUCA ONESTI 

 

ONESTI Chirurgie generală                           

ONESTI Alergologie  

ONESTI Boli infectioasee  

ONESTI Dermatovenerologie                           

ONESTI 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 

 

ONESTI Medicină internă  

ONESTI Neurologie  

ONESTI Obstetrică-ginecologie                       

ONESTI Oftalmologie                                 

ONESTI Pediatrie                                    

ONESTI Ortopedie si traumatologie  

ONESTI Endocrinologie  

ONESTI Nefrologie  

ONESTI Neuro psihiatrie pediatrica 2 psihologi 

ONESTI Urologie  

ONESTI Neurologie                            

 ONESTI Psihiatrie                                   

 

  
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialităţi paraclinice 

 

    Furnizarea serviciilor medicale paraclinice în anul 2019 - analize medicale de laborator, 
radiologie și imagistică medicală și anatomie patologică s-a asigurat de 33 furnizori, din 
care 7 furnizori au incheiat contracte pentru mai multe specialitati paraclinice: 

• Analize medicale de laborator - 23 furnizori 
• Radiologie și imagistică medicală - 12 furnizori si 1 furnizor de radiologie dentara 
• Anatomie patologică -  6 furnizori, din care 2 furnizori din Bucuresti 

• Medicina nucleara - 2 furnizori (din alte judete Iasi si Bucuresti) 
 
   În acest an au fost efectuate şi decontate un număr de 1.040.331 de servicii medicale 
paraclinice, din care: 

• Analize medicale de laborator: 988.120 
• Analize medicale de radiologie, radiologie dentara si imagistica:  51.843 
• Anatomie patologică :  305 
• Medicina nucleara: 63 

 
    În anul 2019 au beneficiat de servicii medicale paraclinice  69.982 de asiguraţi, după 
cum urmează: 

• Analize medicale de laborator pentru -  48.625 asiguraţi 
• Analize medicale de radiologie  si imagistica medicala pentru-  20.097 de asiguraţi 
• Anatomie patologică pentru - 1260 de asigurați 
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Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare 

 
    Furnizarea serviciilor medicale de medicină fizică și reabilitare  s-a asigurat de 13 medici 
de specialitate, din care 6 medici primari si 7 medici specialisti. 
    În anul 2019 au beneficiat de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare  un 
număr de 16.929 de asigurați. 
    Servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare  furnizate: 

▪ Consultații medicale de specialitate fără proceduri: 16.609       
▪ Consultații medicale de specialitate cu proceduri :0                          
▪ Proceduri specifice de recuperare medicală:0 
▪ Număr de zile de tratament cu proceduri de masaj si/sau kinetoterapie: 68.512       
▪ Număr de zile de tratament cu alte proceduri : 35.451  

     
                           Furnizorii incontract cu CAS Bacău in anul 2019 

 Furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa Telefon 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 
BACAU POPA ADRIAN BACAU Str. SPIRU HARET  2-4 0234534000 

SPITALUL MUNICIPAL ONESTI SECARA OANA MIHAELA ONESTI Str. PERCHIULUI  1 0234323111 

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA MOINESTI COTIRLET ADRIAN MOINESTI Str. ZORILOR  1 0234362520 

I.N.R.M.F.B. BUCURESTI-SECTIA 
EXTERIOARA SLANIC MOLDOVA HORIA LAZARESCU SLANIC MOLDOVA  Str. N. BALCESCU 7 0234348129 

SC MAGURA SA IVANOF FLOAREA TG OCNA  Str.TRANDAFIRULUI 3 0234344444 

SC BIOS PALAGHIA SRL UNGUREANU SORINEL COTUMBA 
COMUNA AGAS, SAT 
COTUMBA 0234/374297 

SC GTL MEDICAL CLINIC  SRL  CRASMARU ANA MARIA BACAU Str.B-DUL UNIRII NR. 24 0334107777 

SC  EXPERT MED SRL HORGA ELENA BACAU Str.I. L.CARAGIALE 7 0756490983 

SC SPINAL CARE SRL BIRZU GEORGETA BACAU Str. GEORGE BACOVIA NR. 54 0334405492 

                       

 
Asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu  pentru specialitatea medicină dentară 

 
   Pentru asigurarea acordării serviciilor de medicină dentară în anul 2019 au fost încheiate 
50 de contracte. Furnizarea acestor servicii a fost asigurată de 71 medici cu următoarea 
structură în funcţie de gradul profesional:  

o Medici de medicina dentara  primar: 11 
o Medici de medicina dentara specialist: 21 
o Medici de medicina dentara : 39 

   Pentru a asigura accesul la servicii medicale de medicină dentară pentru asigurații din 
județul Bacau, s-au încheiat contracte cu 16 furnizori din mediul rural și 34 din mediul 
urban.  
 
Asistența medicală spitalicească 

   În activitatea de monitorizare a contractelor încheiate cu unităţile sanitare cu paturi s-a 
urmărit : 
- respectarea criteriilor de internare conform Contractului-cadru, pentru reducerea 
internărilor nejustificate  
- rezolvarea acestor cazuri în regim de ambulatoriu ; 
- reducerea numărului de servicii spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă prin 
organizarea spitalizării de zi pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată 
mai mare de 12 ore, în vederea reducerii costurilor de spitalizare ; 
- transferarea din unităţile spitaliceşti a cazurilor sociale în unităţile de îngrijiri medico-
sociale, unde asistenţa se realizează cu costuri mai reduse ; 
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- respectarea şi realizarea indicatorilor cantitativi potrivit structurii aprobate şi a normelor 
specifice  
- realizarea şi îmbunătăţirea indicatorilor calitativi. 
 

 
 
 
 

Situatia numarului de  cazuri raportate si validate  pe tipuri DRG, Cronici, Îngrijiri la 
domiciliu si Spitalizare de zi in anul 2019 

 

SPITAL 

CAZURI 
EXTERNATE SI 
VALIDATE DRG  

CAZURI 
EXTERNATE 
SI VALIDATE 

CRONICI 

CAZURI 
EXTERNATE 
SI VALIDATE 

SPZ  

CAZURI 
EXTERNATE SI 

VALIDATE 
INGRIJIRI  
PALIATIVE 

NR ZILE 
INGRIJRI 

PALIATIVE 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 50,572.00 767.00 24,925.00 329.00 3,508.00 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 1,662.00 1,158.00 2,643.00 61.00 821.00 

SPITALUL MUNICIPAL SF. IERARH DOCTOR LUCA ONESTI 19,244.00 601.00 13,401.00 356.00 4,805.00 

SPITALUL "Prof.Dr.Eduard Apetrei" BUHUSI 4,733.00 916.00 12,449.00 279.00 3,380.00 

SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR"  COMANESTI 3,694.00 345.00 13,394.00 0.00 0.00 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI 12,990.00 1,342.00 18,287.00 150.00 1,441.00 

TOTAL SPITALE PUBLICE 92,895.00 5,129.00 85,099.00 1,175.00 13,955.00 

SC POLIMED SRL 942.00 3,016.00 2,947.00 191.00 3,648.00 

SC MALP SRL 0.00 1,996.00 684.00     

SC CLINICA PALADE SRL 462.00   144.00     

GTL MEDICAL CLINIC SRL     2,748.00     

SC  CIM MEDICAL SRL     714.00     

SC MEDICAL TEST SRL     5,903.00     

SC NEW CENTRAL MED SRL 0.00 527.00 2,255.00 843.00 13,798.00 

SC CARDIO-MED SRL     1,840.00     

SC CLINIC GROUP SRL     4,642.00     

SC MINIMED SRL     2,372.00     

SC CENTRUL MEDICAL CONSTANTIN SRL     179.00     

SC LAURUS MEDICAL SRL     1,121.00     

SC PRORENAL SRL     1,305.00     

SC Centrul Medical Unirea SRL     2,620.00     

CIN MED SRL     1,445.00     

SSSC CABINET MEDICAL BOANA SRL     1,264.00     

CMI DR PLETEA NOEMI SRL     1,776.00     

SC CLINICA LUXOR SRL     142.00     

SC CLINICA NEWMEDICS SRL- PUNCT DE LUCRU BACAU 83.00   262.00     

SC SPINAL CARE DOBRECI SRL     783.00     

ASOCIATIA LUMINA       187.00 3,222.00 

TOTAL SPITALE PRIVATE 1,487.00 5,539.00 35,146.00 1,221.00 20,668.00 

TOTAL GENERAL 94,382.00 10,668.00 120,245.00 2,396.00 34,623.00 
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   Cele 27 spitale aflate în relație contractuală cu C.A.S. Bacău asigură furnizarea serviciilor 
medicale spitalicești pentru asigurații din  toate zonele judeţului Bacău. 
 

 Furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa  Telefon 

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU POPA ADRIAN GEORGE BACAU Str. SPIRU HARET nr. 2-4 0234/534000 

SPITALUL MUNICIPAL ONESTI Oana Mihaela SECARA ONESTI Str. PERCHIULUI nr. 1 0234/323111 

SPITALUL ORASENESC BUHUSI TORON MOUHANNAD BUHUSI Str. VOIOAGA nr. 3 0234/262220 

SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" 
COMANESTI STOICA ELENA COMANESTI Str. V. ALECSANDRI nr. 1 0234/374220 

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI COTIRLET ADRIAN MOINESTI Str. ZORILOR nr. 1 0234/362520 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU PARAIANU MADALIN BACAU Str. OITUZ nr. 72 0234/510072 

SC POLIMED SRL NEDELCU MIHAELA 
PODU 
TURCULUI Str. TUDOR VLADIMIRESCU nr. 94  0234/289637 

SC MALP SRL  COTIRLET MIHAELA MOINESTI Str. T. VLADIMIRESCU nr. 3 0234/361111 

SC CLINICA PALADE SRL PALADE VASILE BACAU Str. EROU CIPRIAN PINTEA nr. 21 0234/206125 

SC CENTRUL  MEDICAL UNIREA SRL 
CREIH FADY-
CONSTANTIN BACAU Str.CALEA ROMANULUI nr. 39 0234/510490 

SC CIM MEDICAL SRL DUMITRU  MELANIA COMANESTI Str. AVRAM IANCU nr.2 0234/371165 

SC CARDIOMED SRL TURICEANU MARIAN TG. OCNA Str. SLATINEANU, nr.3 0722479250 

SC CLINIC GROUP SRL DRAGANUTA VIORICA BACAU Str. RAZBOIENI nr. 7 0234/535581 
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   Îngrijiri medicale la domiciliu 

 
   În ceea ce priveşte acordarea de servicii de  îngrijiri medicale la domicilu, C.A.S. Bacău a 
încheiat contracte cu 6 furnizori prin ale căror servicii asigurații beneficiază de creșterea 
accesului la acest tip de servicii medicale foarte solicitate.  
   Situația privind recomandările  și deciziile eliberate pentru îngrijiri medicale la domiciliu 
la data de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

❖ Număr cereri de solicitare îngrijiri medicale la domiciliu până la data de 31.12.2019:  
795 

❖ Număr decizii validate si eliberate până la data de 31.12.2019: 784 
❖ Valoarea deciziilor eliberate: 1.121,39 mii lei 
❖ Numarul persoanelor beneficiare de servicii de ingrijiri la domiciliu :458 
❖ Numarul zile in care s-au acordat ingrijri la domiciliu: 12312 
❖ Numarul mediu de zile/pacient: 27 

 

 
    Farmacii    

 
La data de 31.12.2019, CAS Bacau a avut încheiate contracte pentru eliberarea 
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu  cu 65 de 

SC MEDICAL TEST SRL PAVEL JANA BACAU Str. SPIRU HARET nr.8 0234/532214 

SC NEW CENTRAL MED SRL NITESCU GEORGETA BACAU Str. BUCIUM  nr. 63 A 0334/800801 

SC MINIMED SRL NAFORNITA VALERICA BACAU Str. GEORGE  BACOVIA nr. 58 0747/021151 

SC LAURUS MEDICAL SRL PETCA ANCA BACAU Str. EROU CIPRIAN PINTEA nr. 12 0234/546888 

SC GTL MEDICAL CLINIC SRL CRASMARU ANA-MARIA BACAU Str. B-dul UNIRII, nr. 24 0334/107777 

SC PRORENAL SRL ROSU LEONARD IONEL BACAU Str. IONITA SANDU STURZA nr. 29P 0745/583992 

SC CENTRUL MEDICAL CONSTANTIN SRL PETRARU CONSTANTIN BACAU Str. MARASESTI nr. 151 0234/583110 

SC CMI DR. PLETEA NOEMI SRL PLETEA NOEMI BACAU Str. STADIONULUI nr.3 A  0234/546915 

SC CABINET  MEDICAL  BOANA SRL BOANA SORIN BACAU Str. EROU CIPRIAN PINTEA nr. 17 0234/516473 

SC CIN MED SRL 
NEACSU CIPRIAN 
IULIAN  COTUMBA 

COMUNA AGAS, SAT COTUMBA 
NR.293 0730/641161 

ASOCIATIA LUMINA DUMITRACHE MIHAELA BACAU Str. CPT. ERNEST TARTESCU NR. 5 0234/515887 

SC NEW MEDICS SRL CHIRA IRVIN SORIN BACAU Str. BANCA NATIONALA , NR.4 021/4050698 

SC LUXOR SRL PALAR VICTOR BACAU Str.9 MAI , nr.1 C+D 0234/517642 

SC SPINAL CARE SRL 
DANIEL LUCIAN 
DOBRECI BACAU Str. NICOLAE TITULESCU, nr.31 0334/405492 

 Furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa Furnizor           Telefon 

FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR Achihai Gabriela BACAU Str. Marasesti, nr. 32 0234/585658 

ASOCIATIA LUMINA Dumitrache Mihaela 
BACAU 

str. Cpt. Ernest Tartescu, nr. 5 0234/515887 

SC ALPHA MED SAN SRL Pagu Norina 
BACAU 

str. Fagaras, nr.19, Bl.19, Sc. B, Ap.4 0756/153949 

SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE 
ROSIE Babliuc Dan Marcel 

BACAU 

str. Oituz, nr. 61 0234/523733 

SC SPINAL CARE RECOVERY SRL Birzu Georgeta 

BACAU 

str. Mihai Eminescu, nr. 1 bis 0747/495062 

ASOCIATIA PENTRU AMBULANTA BACAU Banu Alina Stefania 

BACAU 

str. B-dul Unirii, nr. 74 0755/561572 
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furnizori, iar pentru eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice 
programelor naţionale de sănătate cu 64 de furnizori de medicamente. 
În structura celor 65 de furnizori aflați în relație contractuală cu CAS Bacău la data de 
31.12.2019, se află 264 de puncte farmaceutice prin care se eliberează medicamente în 
tratamentul ambulatoriu, din care: 
➢ 223 farmacii comunitare, din care:  

- 130 de farmacii în mediu urban; 
-   93 de farmacii în mediu rural. 

➢ 41 oficine locale de distribuţie în mediu rural. 
   Pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de 
sănătate curative care se derulează prin unităţile sanitare cu paturi, în anul 2019 s-au 
derulat 3 contracte, după cum urmează:  
1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacau  pentru finanţarea următoarelor programe: 
- Programul naţional de oncologie: activitate curentă și sume cost volum 
- Programul naţional de diabet zaharat – medicamente si materiale sanitare 
- Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei, respectiv:  
Hemofilie cu substituție on demand 
Hemofilie între 1-18 ani cu substituție profilactică 
Hemofilie profilaxie intermitenta 
Hemofilie cu inhibitori -profilaxie continua 
Hemofilie cu inhibitori tratamwnr sangerare 
           
- Programul naţional de tratament pentru boli rare - Boala Hurler, Boala Fabry, SIDPI, 
Afibrinogenemie. 
-        Programul național de Endocrine – Osteoporoză si Gusa 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare    
 
2) Spitalul Municipal Onesti pentru finanţarea următoarelor programe: 
- Programul naţional de oncologie: activitate curentă și sume cost volum 
- Programul naţional de diabet zaharat – medicamente 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare. 
 
3) Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti pentru finanţarea următoarelor programe: 
- Programul naţional de oncologie: activitate curentă  
- Programul naţional de diabet zaharat – medicamente 
- Programul naţional de ortopedie - endoprotezaţi adulţi – materiale sanitare 
 
    Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar neasistat 

 
    Furnizarea serviciilor de transport sanitar neasistat în anul 2019 s-a asigurat de trei 
furnizori care își desfășoară activitatea cu 18 ambulante tip A1/A2 destinate transportului 
sanitar neasistat. 
   În anul 2019 au beneficiat de activități de transport sanitar neasistat 1188 de persoane. 
   Servicii de transport sanitar neasistat furnizate ca urmare asolicitărilor prin 112, 
dispeciarizate de dispeceratul public local:  
- număr total de km contractati: 462.007 km, din care: 

➢ 135.117 km în mediul urban 
➢ 326.890 km în mediul rural 

-          număr total de km efectuați: 478.858 km, din care: 
➢ 142.303 km în mediul urban 
➢ 336.155 km în mediul rural 
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Furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa  Telefon 

SERVICIUL  DE AMBULANTA AL CRUCII 
ROSII BACAU 

BABLIUC DAN 
MARCEL BACAU Str. OITUZ nr. 61 0234/523733 

SC CENTRUL  MEDICAL UNIREA SRL 
CREIH FADY-
CONSTANTIN BACAU Str. CALEA ROMANULUI nr. 39 0234/510490 

SC DEMEDICO ASSISTANCE SRL 
POSTOLACHE 
COSTEL HEMEIUSI Str. Garii D2, cam 101-102 0773/365671 

 
    

Asistenta medicala de recuperare medicala, medicina fizica si de reabilitare, in sanatorii si 

preventorii 

 
    Furnizarea serviciilor de recuperare medicala, medicina fizica  si de reabilitare in 
sanatorii în anul 2019 s-a asigurat de un furnizor public si doi furnizori privati. 
   În anul 2019 au beneficiat de acest tip de servicii 3866 de persoane atat din judetul 
Bacău cât si din alte judete. Internarea in aceste unitati spitalicesti  se face pe baza 
biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. 
   CAS Bacau a contractat un numar de 59.958 zile, in timp ce furnizorii au raportat un 
numar de 60.567 zile. Durata medie de spitalizare inregistrata in anul 2019 a fost de 15,66 
zile. 
 
 Lista furnizorilor in contract cu CAS Bacau este prezentata in tabelul urmator: 
 

Furnizor servicii medicale Reprezentant legal Localitatea Adresa  Telefon 

SC MAGURA  SA IVANOF FLOAREA TG OCNA STR. TRANDAFIRULUI 3 0234/344444 

I.N.R.M.F.B. BUCURESTI HORIA LAZARESCU 

SLANIC 
MOLDOVA STR. N. BALCESCU 7 0234/348129 

SC MUNTEANU SRL 

DANAITA 
MINODORA 

SLANIC 
MOLDOVA STR. ION CREANGA 9 0234/348280 

 

 

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale 

 

   Comisia de evaluare de la nivelul CAS Bacău a desfășurat activitatea de evaluare a 
furnizorilor în anul 2019 cu respectarea prevederilor Anexei 2 și Anexei 4 la Ordinul nr. 
106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor –cadru de organizare și funcționare a 
comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a 
furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale 
sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare. 
   Comisia de evaluare  este alcătuită din trei membri, din care doi reprezentanți ai CAS 
Bacău și un reprezentant al DSP Bacău. Pentru fiecare reprezentant este desemnat câte un 
reprezentant supleant.  
    Desemnarea reprezentanților din comisie s-a făcut prin Decizia Președintelui-Director 
General al CAS Bacau nr. 120/09.08.2017.  
    Persoanele desemnate să facă parte din Comisia de evaluare îndeplinesc prevederile 
art. 4, alin. (1), Anexa 2 la Ordinul nr. 106/32/2015. 
Organizarea Comisiei de evaluare s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 9, Anexa 2 la 
Ordinul nr. 106/32/2015. 
    Funcționarea Comisiei de evaluare s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 5 și art. 6, 
anexa 2 la Ordinul nr. 106/32/2015. 
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    Secretarul Comisiei de evaluare a primit, înregistrat în registrul unic de evaluare și a 
verificat dosarele de evaluare privind existența documentelor necesare evaluării furnizorilor 
de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. 
    Comisia de evaluare a analizat dosarele de evaluare cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la termen și condițiile de analiză, iar rezultatele analizei este consemnat  în 
Raportul de evaluare întocmit conform modelului prevăzut în anexa 8 la Anexa 4, Ordinul 
nr. 106/32/2015 și este încheiat proces-verbal.  
    Deciziile de evaluare sunt emise în două exemplare originale, cu valabilitate de 2 ani de 
la data emiterii, pentru fiecare categorie de furnizori, după cum urmează: 
În anul 2019 s-a încasat taxa de evaluare în valoare de 396.128,27 lei  și au fost evaluați 
518 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, după cum 
urmează : 
-  Furnizori de servicii medicale în asistența medicală primară: 255. 
-  Furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice: 
29 
-  Furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea 
medicină dentară: 13. 
-  Furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea 
medicină fizică și reabilitare: 4. 
-  Furnizori de servicii medicale în unitati spitalicesti pentru specialitatea medicină fizică și 
reabilitare: 2. 
-  Furnizori de servicii medicale în ambulatoriu de specialitate pentru specialități 
paraclinice-analize de laborator: 16. 
-  Furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialități 
paraclinice-radiologie și imagistică medicală: 3. 
-  Farmacii/puncte de lucru/oficine: 161. 
-  Furnizori de servicii medicale spitalicești: 18. 
-  Furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu: 5. 
-  Furnizori de dispozitive medicale: 7. 
-  Furnizori de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat: 4. 
-  Centre de dializă: 1. 
 
   Dosarele de evaluare, împreună cu deciziile de evaluare emise de Comisia de evaluare,   
s-au predat de către secretarul comisiei în baza unui proces verbal către Compartimentul 
Evaluare, Contractare Servicii Medicale, Medicamente și Dispozitive Medicale din structura 
Direcției Relații Contractuale de la nivelul CAS Bacău unde se păstrează alături de 
contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cu 
excepţia dosarelor de evaluare a unităţilor de dializă private care se păstrează la nivelul 
secretariatului comisiei.  

Persoanele cu atribuții pe domenii de asistență medicală din cadrul Compartimentului 
Evaluare, Contractare Servicii Medicale, Medicamente și Dispozitive Medicale a monitorizat 
ulterior valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare și a  
informat comisia de evaluare în cazul pierderii valabilităţii oricărui document care a fost 
depus la dosarul de evaluare sau a expirării termenului de valabilitate al deciziei. 

În anul 2019 nu s-au emis de către președintele Comisiei de evaluare notificări privind 
evaluarea și nu s-au înregistrat revocări sau încetări prevăzute de art. 7, alin. (1), Anexa 4 
la Ordinul 106/32/2015. 

Pe toată perioada de valabilitate a deciziilor de evaluare, furnizorii au respectat obligația 
de a informa CAS Bacau în termen de 5 zile lucrătoare asupra modificării oricăreia dintre 
condiţiile pentru care a fost evaluat şi de a reînnoi toate documentele care au stat la baza 
evaluării. 
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Deciziile de evaluare aflate în perioada de valabilitate au fost actualizate în baza 
documentelor justificative depuse la secretariatul Comisiei de evaluare de la nivelul CAS 
Bacau în termen de 5 zile lucrătoare de la data reînnoirii/modificării documentelor care au 
stat la baza evaluării cu menţinerea valabilităţii deciziei rezultate în urma evaluării. 
 

Compartimentul UE - Raport activitate 2019 
 
În anul 2019 în compartimentul acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene au 
fost desfășurate următoarele activități: 
 

1. Aplicarea Regulamentelor UE din domeniul coordonării sistemelor de securitate 
socială pentru eliberarea și evidența formularelor europene emise de CAS Bacău 
precum și a formularelor emise de statele UE în baza regulamentelor europene 
privind cooperarea sistemelor de securitate socială ; 

 
2. Verificarea și rezolvarea cererilor (formularele E125) întocmite de statele membre 

UE în vederea fundamentării operațiunilor de decontare a serviciilor medicale de 
care au beneficiat asiguraţii CAS Bacău în baza cardului european de asigurări 
sociale de sănătate și a formularelor europene emise de CAS Bacău pe teritoriul UE. 
Verificarea calității de asigurat, emiterea solicitărilor de prevedere bugetară pe 
fiecare țară în parte și efectuarea plăților prin intermediul CNAS ; 

 
3. Redactarea și transmiterea către CNAS a cererile (E125-RO) de rambursare a 

cheltuielilor ocazionate de acordarea  de servicii medicale asiguraților din statele 
membre UE de către furnizori de servicii medicale aflați în relație contractuală cu 
CAS Bacău. În cazul asiguraţilor străini care au beneficiat de asistenţă medicală pe 
teritoriul României, formularul E 125-RO se completează de către casa de asigurări 
şi se transmite instituţiei competente prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate. Asistenţa medicală se acordă în baza cardului european de asigurări 
sociale de sănătate sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului ori în baza 
formularelor S1/E106, S1/E121, S1/E109, S2/E112. Casa de asigurări de sănătate 
administrează baza de date cu asiguraţii străini beneficiari ai serviciilor medicale în 
România şi solicită instituţiilor competente din statele din care provin cetăţenii 
străini rambursarea cheltuielilor prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate: 

 
4. Asigurarea informării asiguraţilor privind emiterea documentelor europene. Asigură 

întocmirea și transmiterea rapoartelor și a situațiilor specifice solicitate de CNAS. 
 

5. Monitorizarea legislaţiei şi actualizarea cu informaţii privind legislaţia în domeniul 
eliberării formularelor europene. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul 
CAS Bacău pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din regulamentele europene și 
legislației din România pentru domeniile aflate în competență. 

 
În baza Regulamentelor europene în cursul anului 2019 la nivelul CAS Bacău s-au emis 
744 de formulare și au fost primite din țările UE un număr de 2.279 de formulare. 
Situația numărului de formulare emise și primite în 2019. 
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Formulare primite - Anul 2019 - 2.279 
 

 

 

 

 

Formulare emise - Anul 2019  - 744 
 

Formulare UE 
emise 

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 

E104 11 15 17 24 32 27 23 28 21 19 14 17 248 

S1 (E106) - - - - 1 3 1      5 

E107 -       1     1 

E108 1   2  1      2 6 

S1 (E109) -         2   2 

S2 (E112) 1 2 1 2 2 2  1 1 1 1 1 15 

S1 (E121) 6 7 12 3 5 3 12 13 6 12 14 9 102 

E125 -     70 100 37 97   56 360 

E126 -     1   3   1 5 

Total 19 24 30 31 40 107 136 80 128 34 29 86 744 

 

 

Evoluția numărului lunar de formulare emise în anul 2019 este următoarea:  

 
 

 

 

 

Formula

re 

primite 

IAN FEB 
MA

R 

AP

R 

MA

I 
IUN IUL 

AU

G 
SEP 

OC

T 

NO

V 

DE

C 

TOTA

L 

E104 12 17 23 14 17 25 18 12 17 22 15 11 203 

S1 (E106) 9 18 14 12 11 17 12 8 12 9 12 16 150 

E107 14 21 18 9 7 18 14 17 13 17 11 9 168 

E108 3 4 2 3 9 4 7 9 3 8 4 7 63 

S1 (E109) 1 2 1  1 2     2  9 

S1 (E121) 3 5 3 3 2 1 2 1 1 1 2  24 

E125 63 293 92 105 125 190 268 45 207 52 130 43 1.613 

E126 1    2  1    2 1 7 

E127  2       12   7 21 

E001 2 4 2 1 3 2 1 3 2 1   21 

Total 108 366 155 147 177 259 323 95 267 110 178 94 2.279 



21 

 

Evoluția numărului lunar de formulare primite din statele UE în anul 2019 :  

 
 

    În anul 2019 CAS Bacău a decontat servicii medicale de care au beneficiat asiguraţii CAS 
Bacău pe teritoriul UE, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate și a 
formularelor europene emise de CAS Bacău în sumă de 5.805.863,77 lei . Cele mai mari 
sume au fost plătite în Germania - 2.074.912 lei și Italia 1.021.203 lei, iar cele mai mici 
sume în Polonia – 183 lei sau Croația 280 lei. 
 
III. DIRECTIA ECONOMICA 

 
Serviciul financiar-contabil 

 

        În conformitate cu prevederile art. 265, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății,republicată,cu modificările și completările ulterioare, Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: 
a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 
b) subvenţii de la bugetul de stat; 
c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului C.N.A.S. şi 
caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 
d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice. 
        Conform prevederilor legale în materie fiscală, evidenţa, colectarea contribuţiilor, 
controlul şi soluţionarea contestaţiilor pentru asigurări sociale de sănătate se realizează de 
Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, prin Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală Casa Nationala de Asigurari de Sanatate  a repartizat catre Casa de 
Asigurari de Sanatate a judetului Bacau pentru anul 2019 la capitolul Venituri suma de 
526.621,75 mii lei si la capitolul Cheltuieli suma de  926,930,75 mii lei cu un deficit de 
489.905,58 mii lei. 
 
Situaţia execuţiei bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 
2019 
   

                              mii lei 

Denumire indicatori 

Prevederi 

bugetare 

2019 

Realizat 

2019 

Diferente % 

faţă de 

prevedere 

1. Venituri totale*) 526.631,75 436.361,55 90.270,20 82,86 

2. Cheltuieli totale din 

care pentru : 926.930,75 926.854,00 

 

76,75 99,99 

 - servicii medicale 657.775,56 657.758,14 17,42 100 

 - administrarea fondului  7.352,56 7.347,18 5,38 99,93 
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- taxa handicap 0 0 0 0 

- cheltuieli capital 50,00 49.464 0,54 98,93 

- cheltuieli pentru 

asigurări şi  asistenţă 

socială  (concedii 

medicale) **) 67.522,95 67.469,54 

 

 

      53,41 99,92 

Transferuri 
194.229,68 194.229,68 

 

0        100 
3. Plati efectuate in anul 

precedent si recuperate in 

anul curent 0 -598,89 

 

 

 
 
 

 

Veniturile realizate faţă de prevederi în anul 2019 

                                                                                                      mii lei 

Denumire indicatori 

Prevederi 

bugetare an 

2019 

Realizat 

2019 

% 

faţă de 

prevedere 

1. Venituri totale*) 
526.631,75 436.361,55 82,86 

1.Contributii de asigurari 
370,434,81 432.813,62 116,84 

1.1.Contributiile angajatorilor 19,518,18 23.044,10 118,07 

1.2.Contributiile asiguratorilor 350.916,63 409.769,52 116,77 

2.Venituri nefiscale 485,00 508,27 104,80 

2.1.Venituri din proprietate 118,00 86,76 73,53 

2.2.Alte venituri 367,00 421,50 114,85 

3.Subventii 155.711,94 0,31 0,0 
3.1.Subventii de la bugetul de 

stat 155,711,94 -0,04 0,0 
3.2.Subventii ale altor 

administratii 0 1,05 0 
4..Venituri ale bugetului 

FNUASSincasate in contul unic, 

in curs de distribuire 0 3.039,35 0 

 

      Venituri 

   Veniturile din prestari servicii sunt recunoscute in contul de rezultat patrimonial  in 
momentul facturarii acestora . 
 
    Veniturile incasate la 31.12.2019 au fost în suma totala de 436.361,55 mii lei , din care 
suma de 12,006 mii lei reprezentand suma dedusă de angajatori din contribuţia datorată 
pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă,  
rezultand  o realizare de 82,86 % faţă de programul BVC pe an  2019.  
 
     Sumele colectate la FNUASS de catre Ministerul Economiei si Finanţelor au fost de 
435.815,35 mii lei, în timp ce  Casa de Asigurari de Sanatate Bacau a incasat suma de  
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534,20 mii  lei reprezentand  contributii 1 % -20,96 mii lei, venituri proprietate chirii – 
86,763 mii lei si dobanzi, penalitati corp control,taxa evaluare – 426,48 mii  lei. 
    In afara încasărilor efective din contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, în 
conformitate cu principiul universalităţii prevazut la art. 8 din Legea finanţelor publice nr. 
500/2002 conform căruia veniturile şi cheltuielile se includ în buget în sume brute, Casa de 
Asigurări de Sănătate Bacau a înregistrat în evidenţele contabile şi sumele deduse de 
angajatori din contribuţia datorata pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în 
incapacitate temporara de munca, în suma de 12,01 mii lei. Aceasta sumă a majorat 
nivelul drepturilor constatate, încasărilor, angajamentelor bugetare, legale, precum şi al 
plăţilor efective la capitolul « Asistenţă socială ». 
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Situatia platilor efectuate in anul2019 fata de prevederile bugetare aprobate 

                             

                                                                                                                                       

mii lei 

Denumirea categoriei de cheltuieli  

Prevedere 

bugetara an 

2019 
Realizat 

2019 

Realizat % 

faţă de  

Ponderea 

domeniilor 

in cheltuieli 

servicii cu 

caracter 

medical 

 

 
Prevedere 

bugetara 

 
 

Cheltuieli totale din care pentru :  926.930,75 926.854,00 99,99 
 
 

Servicii  medicale,  din care:   657,775,56 657.758,14 100 
 
 

Medicamente cu si fara contributie personala  155.465,51 155.462.62 100 23.64  

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 

programele nationale cu scop curativ   
70.123,66 70.119,12 

99,99 10.66 
 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale 

cu scop curativ   
4,567,24 4.565,78 

99,97 0.69 
 

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala   34.859,80 34.859,80 
100 5.30  

Dispozitive si echipamente medicale  5.968,00 5.968,00 100 0.91  

Asistenta medicala primara  69.228,21 69.221,87 99,99 10.52  

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice  26.462,47 26.462,47 100 4.02  

Asistenta medicala stomatologica  1.862,32 1.862,14 100 0.28  

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice  14.165,29 14.164,49 99,99 2.15  

Asist.medic.in centre med.multifunctionale(serv. med. de 

recuperare)  
3.125,61 3.125,61 

100 0.47 
 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar  1.067,37 1.066,63 99,99 0.16  

Spitale generale  257.282,18 257.282,18 99,93 39.13  

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii  7.061,47 7.061,00 100 1.07  

Ingrijiri medicale la domiciliu  730,56 730,56 100 0.11  

Prestatii medicale acordate intr-un stat membru UE  5.805,87 5.805,86 100 0.88  

Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială  67.522,95 67.469,54 99,92   

Cheltuieli de administrare a fondului din care : 
 

7,402,56 7.396,64 
99,92  

 

 

  - cheltuieli de personal  6.426,73 6.425,45 
99,98  

 

  - cheltuieli cu bunuri si servicii  925,83 921,73 99,56   

  - cheltuieli de capital                    50,00 49,464 98,93   

  - taxa handicap  0 0 0   

Transferuri   194.229,68 194.229,68 100   

 



25 

 

 

Executia Bugetului FNUASS in anul 2019 comparativ cu 2018. 

 

 

Denumirea categoriei de cheltuieli  

Realizat 

2018 Realizat 

2019 

Realizat % 

faţă de  

 

  2018 

Cheltuieli totale din care pentru :  748.688,92 926.854,00  123,80 

Servicii  medicale,  din care:   554.953,09 657.758,14  118,52 

Medicamente cu si fara contributie personala  94.347,30 155.462.62  164,78 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 

programele nationale cu scop curativ   
46.834,07 70.119,12  149,72 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale 

cu scop curativ   
3.140,73 4.565,78  145,37 

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala   32.096,75 34.859,80  108,61 

Dispozitive si echipamente medicale  5.845,00 5.968,00  102,10 

Asistenta medicala primara  55.397,45 69.221,87  124,96 

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice  23.716,98 26.462,47  111,58 

Asistenta medicala stomatologica  1.567,82 1.862,14  118,77 

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice  13.683,95 14.164,49  103,49 

Asist.medic.in centre med.multifunctionale(serv. med. de 

recuperare)  
3.327,97 3.125,61  93,90 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar  1.161,59 1.066,63  91,90 

Spitale generale  250.511,87 257.282,18  102,70 

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii  6.906,00 7.061,00  102,24 

Ingrijiri medicale la domiciliu  735,00 730,56  99,40 

Prestatii medicale acordate intr-un stat membru UE  15.680,3 5.805,86  37,03 
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Plati ani precedenti   -586,85   

Cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială  20.903,89 67.469,54  322,70 

Plati ani precedenti   - 5,16   

Cheltuieli de administrare a fondului din care :  
6.887,07 7.396,64  107,40 

 

  - cheltuieli de personal  5.956,71 6.425,45  107,87 

  - cheltuieli cu bunuri si servicii  930,36 921,73  99,07 

  - cheltuieli de capital                    0 49,464  0 

  - taxa handicap  0 0  0 

Transferuri   165.914,07 194.229,68  117,07 

Din bugetul alocat pentru servicii medicale de catre CNAS in suma de 657.758,15 mii 
lei, au fost decontate servicii medicale in suma de 657.758,14  mii lei.  

           Ponderea cea mai mare o deţin  cheltuielile cu serviciile medicale decontate către 
spitalele din judet (aprox. 39,12 %), pentru care s-au facut plati in suma de 257.282,18   
mii lei . Pe acest nivel de asistenta medicala bugetul repartizat a fost executat in 
proportie de 100 %. Din suma alocata pe servicii spitalicesti suma de 5.866,96 mii lei 
servicii  radioterapie. 
           Pe locul doi ca pondere în total cheltuieli cu serviciile medicale (23,64%) se afla 
medicamentele cu si fara contributie personala eliberate de către farmaciile din judeţ - cu 
un buget de 155.482,62  mii lei  executat in proportie de 100 % .   

    Pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele 
nationale cu scop curativ s-au efectuat plati in suma de 70.119,12 mii lei (reprezentand 
peste 10,66 % din total cheltuieli cu serviciile medicale) , ceea ce inseamna o executie de 
100 % a bugetului alocat si cu o crestere de 49,72 % fata de anul 2018 . 

    Pentru materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 
s-au efectuat plati in suma de 4.565,78 mii lei (reprezentand 30,03% din total cheltuieli 
cu serviciile medicale), ceea ce inseamna o executie de 100 % a bugetului alocat  si cu o 
crestere  de 45,37 % fata  de  anul 2018. Finantarea programelor de sanatate au fost 
dintr-o singura sursa si anume din fond FNUASS. 
         “Program national de sanatate cu scop curativ”,  sumele se compun din: 
                                                                                                                                       -  mii lei- 

Denumire 

Credite 

bugetare 

definitive 

Plati efectuate 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 

programele nationale cu scop curativ 
61.556,58 61.552,99 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 

nationale cu scop curativ 
4.565,78 4.565,78 

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 34.859,80 34.859,80 

  -  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet 

zaharat (inclusiv hemoglobina glicata) 
22,27 21,47 

  -  cost volum oncologie 8.567,08 8.566,13 

 -   radioterapie 5.866,96 5.866,96 

Total 115.439,93 115.433,13 

 

        Situatia platilor pe programe de sanatate este prezentata in anexa nr.5. 
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      Pana la data de 31.12.2019 au fost efectuate plăţi către furnizorii de dispozitive si 
echipamente medicale în sumă de  5.968 mii lei, ceea ce inseamna o executie de 100% 
a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta, dar reprezentând 0,91% din totalul 
cheltuielilor cu serviciile medicale. Comparativ cu perioada similara a anului precedent se 
constata o crestere  a finantarii cu 2,10% fata de anul 2018. 

Pentru asistenta medicala primara s-au efectuat plati in suma de 69.221,87 mii lei 
ceea ce inseamna o executie de 100 % a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta 
(reprezentand aprox. 10,52% din total cheltuieli cu serviciile medicale). Din suma de 
69.221,87 mii lei , suma de 1.976,50  mii lei reprezinta finantare centre de 
permanenta. 

       Pentru serviciile medicale efectuate de medicii specialişti în ambulatoriul de 
specialitate pentru specialităţile clinice s-au efectuat plati in suma de 26.462,47  mii lei, 
ceea ce inseamna o executie de 100% a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta, 
reprezentând aprox. 4,02 % din totalul cheltuielilor cu servicii medicale . 

      Pentru asistenta medicala stomatologica s-au decontat servicii în sumă de 1.86,14  
mii lei, ceea ce inseamna o executie de 100% a bugetului alocat cu o pondere de 0,28%. 

Valoarea decontată pana la 31.12.2016 pentru asistenta medicală pentru specialităţi 
paraclinice a fost de 14.164,49 mii lei, din care; 

 suma de  14.143,00 mii lei pentru activitatea curenta; 

 suma de  21,47  mii lei pentru hemoglobina glicata. 

ceea ce inseamna o executie de 100 % a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta si o 
crestere cu aproximativ  3,49 % comparativ cu anul 2018. Ponderea acestui domeniu de 
asistenţă în totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical este de 
aprox. 2,15 %. 

Pentru serviciile medicale de recuperare cabinete medicale s-au platit 3.125,61 mii 
lei, ceea ce inseamna o executie de 100 % a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta 
(cu o  scadere de  6,10 % fata de anul  2018, reprezentând 0,47 % din plăţile totale 
efectuate pentru servicii medicale).    

         Pentru serviciile de urgenta prespitalicesti si transport sanitar prestate către 
asiguraţi s-au efectuat plati în sumă de 1.066,63 mii lei, ceea ce inseamna o executie de 
100% a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta, reprezentând aprox. 0,16 % din 
totalul cheltuielilor cu servicii medicale. 

Pentru serviciile medicale de recuperare ,reabilitare paturi  s-au platit 7.061 mii lei, 
ceea ce inseamna o executie de 100 % a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta (cu o  
crestere de  2,24 % fata de anul  2018, reprezentând 1,07 % din plăţile totale efectuate 
pentru servicii medicale).    

Decontările pentru ingrijiri la domiciliu au fost de  730,56  mii lei, ceea ce inseamna 
o executie de 100% a bugetului alocat pe acest nivel de asistenta . Ponderea în totalul 
cheltuielilor pentru servicii medicale este de 0,11%. 

Decontarile pentru prestatiile UE au fost in suma de 5.805,86 mii lei cu un procent 
de realizare de 100% , o pondere din cheltuieli de 0.88 % si cu scadere de 62,97 % fata 
de anul 2018 

Decontarea pentru transferuri  pe spitale a fost in suma de 194.229,68 mii lei  cu o 
crestere de 17,07% fata de 2018( legea 153/2017 art 38 alin 3 si alin 4 incepand cu  luna 
iunie pentru salarile aferente lunii mai 2019). 
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Finantarea serviciilor medicale pe anul 2019 s-a realizat din trei surse ; 
FNUASS,Venituri proprii Ministerul Sanatatii si sume alocate din Bugetul de Stat.  

 

Cheltuieli activitatea proprie- administrare şi funcţionare 
 

Cheltuielile pentru administrarea şi funcţionarea CAS Bacău pe 2019 au fost în sumă 
de 7.396,65 mii lei , ceea ce inseamna o executie de 99,93% a creditelor bugetare 
deschise 7.402,03 mii lei.   

În structura cheltuielile de administrare şi funcţionare a fondului de asigurări de 
sănătate se prezinta astfel: 

• cheltuieli de personal in suma de 6.425,45 mii lei, ceea ce inseamna o 
executie de 100 % a creditelor alocat 6.425,45 mii lei; 

• cheltuieli materiale în sumă de 921,73 mii lei , ceea ce inseamna o executie 
de 99.56 %  a creditelor alocate in suma de 925,80 mii lei; 

• investitii in suma de 49,46 mii lei ceea ce inseamna o executie de 100 % a 
creditelor alocate in suma de 49,46 mii lei. 

        Pentru administrarea şi funcţionarea CAS Bacău, prin planul de achiziţii s-a urmărit 
asigurarea prestărilor de servicii pe toate categoriile de activităţi proprii.           

mii lei 

Denumire indicatori 

Prevedere 

bugetara 

an 2019 

Credite 

bugetare 

deschise 

2019 

Realizat 

2019 

% 

faţă de 

credite 

deschise 

 Cheltuieli de personal 
6.426,73 6.425,45 6.425,45 100 

Cheltuieli cu salarii in bani 
6.192,06 6.191,04 6.191,04 100 

Cheltuieli cu salarii in natura 

(vouchere vacana) 93,60 93,60 93,60 100 

Contributii  141,07 140,81 140,81 100 

Bunuri si servicii 925,83 925,80 921,73 99,56 

Cheltuieli capital 50,00 49,46 49,46 100 

Total cheltuieli de 

administrare si functinare 

si capital 7.402,56 7.400,71 7.396,64 99,95 



29 

 

 

 Executia platilor nete comparativ cu prevederea bugetara si creditele deschise la 

31.12.2019 a cheltuielilor de functionare si administrare CAS Bacău. 

Denumire indicatori 

Prevedere 

bugetara 

an 2019 

mii lei 

Credite 

bugetare 

deschise 

2019 mii lei 

Realizat 

2019 mii lei 

% 

faţă de 

credite 

deschise 

Furnituri birou 
75.80 

 75,80 75,80 100 

Iluminat, incalzire si forta motrica 
116,09 116,09 116,09 100 

Apa, cana, salubritate 16,04 16,04 16,03 100 

Carburanti 13,79 13,78 13,77 100 

Posta , 

telecomunicatii,radio,tv,internet 
82,32 82,32 82,32 100 

Materiale si prestari servicii cu 

caracter functional act proprie 
69,09 69,09 69,09 100 

Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare 
421,08 421,08 417,04 99,04 

Reparatii curente 30,00 30,00 30,00 100 

Obiecte inventar 50,00 50,00 50,00 100 

Deplasari interne 0,52 0,52 0,51 100 

Carti si publicatii 6,92 6,92 6,92 100 

Pregatire profesionala 0 0 0 0 

Protectia muncii 10,08 10,08 10,07 100 

Alte cheltuieli 34,10 34,10 34,09 100 

` chirii 19,34 19,34 19,33 100 

` alte cheltuieli 14,76 14,76 14,75 100 

Cheltuieli de capital 50,00 49,465 49,464 100 
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 Cheltuielile pentru Asigurări şi Asistenţă Socială 

Cheltuielile efectuate pentru plata drepturilor conform Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 sunt prevăzute distinct la partea de cheltuieli a Bugetului Fondului 
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate astfel: 

La data de 31.12.2019  cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala inregistrate in 
contul de executie au fost in suma de 67.469,54 mii lei din care ; 

41.686,55  mii lei pentru asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi ; 

25.782,88  mii lei pentru asistenţă socială pentru familie şi copii  

Mentionam ca la data de 31.12.2019 concediile medicale ramase neachitate in 
suma de 9.471,70 mii lei  sunt in termen de plata ( 60 zile) luna noiembrie suma 
de 4.299,80 mii lei si luna decembrie suma de 5.171,91 mii lei. 

 

 
Evolutia cheltuielilor alocate CAS Bacau in perioada 2010-2019 pentru servicii cu caracter 

medical 
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COMPARTIMENT LOGISTICA, PATRIMONIU SI ACHIZITII PUBLICE  
 
Activitatile specifice compartimentului desfasurate cursul anului 2019 au fost: 
 - organizarea şi coordonarea activitatii de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari 
pentru activitatea proprie a CAS Bacau;  
- intocmirea referatelor de achizitie centralizate pe baza carora se demareaza activitatile 
de achizitii publice;  
- intocmirea documentatiilor de achizitie publica la nivelul institutiei;  
- aplicarea legislatiei specifice în derularea procedurilor privind achizitiile publice;  
- incheierea angajamentelor legale, în urma desfaşurarii procedurilor de achizitie;  
- intocmirea dosarelor de achizitie publica;  
- elaborarea si urmarirea derularii Programului anual al achizitiilor publice; 
- organizarea şi desfaşurarea activitatilor specifice privind angajarea şi ordonantarea 
cheltuielilor curente de functionare de natura administrativa (bunuri/servicii/lucrari pentru 
activitatea proprie a CAS Bacau)  
- administrarea contului CAS Bacau din SICAP prin utilizarea certificatului digital de acces;  
- asigurarea fazei de lichidare a cheltuielilor curente de functionare de natura 
administrativa (bunuri/servicii/lucrari) prin acordarea certificarii în privinta realitatii, 
regularitatii şi legalitatii în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
- organizarea activitatatii de întretinere, functionare, reparare, conservare şi utilizare a 
parcului auto al institutiei;  
- gestionarea patrimoniului CAS Bacau;  
- actualizarea informatiilor din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public 
al statului şi în administrarea CAS Bacau;  
- organizarea şi coordonarea activitatilor de întretinere şi reparatii curente şi capitale în 
cadrul CAS Bacau;  
- asigurarea bunei functionari a instalatiilor, echipamentelor şi dotarilor tehnologice din 
dotarea CAS Bacau prin aplicarea prevederilor legale în domeniu;  
- asigurarea bunei functionari a echipamentelor de birou în colaborare cu Biroul 
Tehnologia Informatiei;  
- asigurarea respectarii normelor de sanatate si securitate in munca si privind situatiile de 
urgenta în conformitate cu Legea nr. 319 din 2006;  
- asigurarea verificarii starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, 
semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;  
- organizarea şi supravegherea activitatilor gestionarilor conform legislatiei în vigoare;  
- participarea la inventarierea anuala a patrimoniului institutiei;  
- asigurarea receptionarii, manipularii şi depozitarii corespunzatoare a bunurilor din dotare 
conform legii;  
- asigurarea aprovizionarii cu bunuri/servicii/lucrari necesare desfaşurarii activitatii CAS 
Bacau, în baza referatelor de necesitate intocmite de compartimentele si serviciile CAS 
Bacau, avizate şi aprobate;  
- intocmirea specificatiilor tehnice necesare pentru achizitionarea de produse, servicii şi 
lucrari necesare institutiei;  
- urmarirea derularii contractelor de servicii şi lucrari încheiate de CAS Bacau;  
- asigurarea furnizarii utilitatilor (apa-canal, energie electrica, gaze naturale, salubritate) la 
parametrii şi cantitatile specificate în contractele încheiate cu furnizorii;  
- asigurarea activitatilor de înregistrare şi distribuire a corespondentei prin prioripost si 
posta militara;  
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- efectuarea activitatii de scoatere din uz a mijloacelor fixe si casare a obiectelor de 
inventar şi declasarea bunurilor materiale.  
 
    Executia platilor nete comparative cu prevederea bugetara si deschiderile de credite 
bugetare la 31.12.2019 a cheltuielilor de administrare si functionare a CAS Bacau 
 

 

Capitol bugetar 

 

Denumire capitol bugetar 

Prevedere 

bugetara an 

2019 

[ lei ] 

Deschideri 

credite an 

2019 

[ lei ] 

 

Plati nete an 

2019 

[ lei ] 

Plati nete / 

credite 

deschise 

[ % ] 

TITLUL II  BUNURI  SI  SERVICII - total  

925.830,00 

 

925.830,00 

 

921.730,76 

 

99,56 % 

 

20.01.01 

 

Furnituri de birou 

 

75.800,00 

 

75.800,00 

 

75.799,58 

 

99,99 % 

 

20.01.03. 

Incalzit, iluminat si forta motrica  

116.090,00 

 

116.090,00 

 

116.090,00 

 

100 % 

 

20.01.04. 

 

Apa, canal si salubritate 

 

16.040,00 

 

16.040,00 

 

16.034,67 

 

99,97 % 

 

20.01.05. 

 

Carburanti si lubrifianti 

 

13.790,00 

 

13.790,00 

 

13.778,14 

 

99,91 % 

 

20.01.08. 

Posta, telecominicatii, radio, tv 

si internet 

 

82.320,00 

 

82.320,00 

 

82.319,72 

 

99,99 % 

 

20.01.09. 

Materiale si prestari de servicii 

cu character functional pentru 

cheltuieli proprii 

 

69.090,00 

 

69.090,00 

 

69.088,25 

 

99,99 % 

 

20.01.30. 

Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare 

 

421.080,00 

 

421.080,00 

 

417.035,05 

 

99,04 % 

 

20.02. 

 

Reparatii curente 

 

30.000,00 

 

30.000,00 

 

29.999,57 

 

99,99 % 

 

20.05.30. 

 

Alte obiecte de inventar 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

49.997,14 

 

99,99 % 

 

20.06.01. 

Deplasari interne, detasari, 

transferari 

 

520,00 

 

520,00 

 

511,6 

 

98,38 % 

 

20.11. 

Carti, publicatii si materiale 

documentare 

 

6.920,00 

 

6.920,00 

 

6.916,94 

 

99,96 % 

 

20.14. 

 

Protectia muncii 

 

10.080,00 

 

10.080,00 

 

10.073,35 

 

99,94 % 

 

20.30.04. 

 

Chirii 

 

19.340,00 

 

19.340,00 

 

19.337,50 

 

99,99 % 

 

20.30.30. 

Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

 

14.760,00 

 

14.760,00 

 

14.749,25 

 

99,93 % 

 

TITLUL XII  ACTIVE  FIXE - total 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

49.464,35 

 

98,93 % 

 

71.01.02. 

 

Cheltuieli de capital 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

 

49.464,35 

 

98,93 % 

 
Compartiment Evidenta asigurati si carduri  
 
Activitatea desfăşurată la nivelul compartimentului a vizat realizarea atribuţiilor 

prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CAS Bacau, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

În perioada supusă analizei, personalul compartimentului a acţionat pentru 
îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a tuturor măsurilor prevăzute în Planul de 
Acţiune și anume: 

 - optimizarea cooperării şi comunicării interinstituţionale, în vederea creşterii vitezei 
de răspuns pentru solicitările formulate de către populatia asigurată şi/sau instituţiile 
publice. 
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 - optimizarea cooperării şi comunicării în interiorul CAS Bacau, pentru buna 
desfăşurare a activităţilor specifice repartizate compartimentului. 

Activitatea desfăşurată: 
 - primirea şi eliberarea de documente, acordarea de consultanţă de specialitate, 

redactare de răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului; 
- răspuns e-mail/solicitări telefonice şi corespondenţă scrisă ; 
- furnizarea de informaţii privind calitatea de asigurat ; 
- documente necesare în vederea dobândirii calităţii de asigurat ; 
 - eliberarea de adeverinte de asigurat pentru cetăţenii străini, în vederea obţinerii 

dreptului de şedere în România ; 
 - actualizarea informaţiilor privind calitatea de asigurat în baza documentelor 

justificative reglementate prin legislaţia aplicabilă în vigoare - cereri procesate – 36.000 
(240 zile lucrătoare cu o medie de 150 de persoane pe zi), activităţi ce au vizat: 

- verificarea, înregistrarea în SIUI şi arhivarea documentelor justificative privind 
stabilirea calităţii de asigurat; 

- actualizarea în SIUI a informaţiilor privind persoanele care beneficiază de 
asigurare fără plata contribuţiei, în baza documentelor justificative; 

- operarea în SIUI a oricăror modificări intervenite în legătură cu elementele de 
identificare ale asiguraţilor CAS Bacau; 

- înregistrarea în SIUI a angajatorilor noi pe baza Certificatului Unic de 
Înregistrare/a informaţiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe; 
            - actualizarea in SIUI a calităţii de asigurat pe baza declarațiilor înregistrate la 
ANAF - Declaraţie Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice;  

- informarea/acordarea suportului legislativ/consilierea contribuabililor în vederea 
acordării calității de asigurat cu sau fără plata contribuției; 

- consiliere pe tema redeschiderii categoriei de salariat urmare a revenirii din CIC, 
CFS, datorate raportărilor eronate efectuate de către angajatori.  

La ghiseele compartimentului s-au prezentat 23.648 persoane in anul 2019. 
 

La 31.12.2019 se afla in evidenta CAS Bacau un numar de 537.052 carduri nationale din 
care au fost distribuite 523.794. Cardurile nedistribuite (13.258) au fost returnate de catre 
CN Posta Romana, de unde pot fi ridicate de catre titularii acestora. In cursul anului 2019 
au fost receptionate un numar de 24.540 carduri noi tiparite pentru asiguratii pana la data 
de 31.03.2019. Au fost eliberate nu numar de 7913 adeverinte pentru cei care au pierdut 
cardul de sanatate. Totodata 1.115 cetateni au refuzat utilizarea cardul din motive 
religioase sau de constiinta. 
 Pe parcursul anului 2019 au fost emise 7.066 carduri europene, inclusiv certificate 
provizorii. 

 
 
Compartiment concedii medicale  
 
Activitatea desfăşurată la nivelul Compartimentului Concedii Medicale pe anul 2019 

a vizat realizarea atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
CAS Bacău, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume a OUG 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea 
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor de aplicare a prevederilor 
OUG 158/2005, aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a dispoziţiilor transmise de conducerea instituţiei. 
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Valoarea totală a indemnizaţiilor de concediu medical plătite persoanelor fizice şi 
angajatorilor în perioada ianuarie – decembrie 2019, este de 67.469,54 mii lei ( persoane 
fizice: 484,38 mii lei + angajatori: 66.985,15 mii lei), la care se adaugă suma de 12 mii lei 
reprezentând cheltuieli deduse de angajatori din FNUASS, sumă transmisă de ANAF, 
ajungând la data de 31.12.2019 la suma de 67.481,53 mii lei, plată care se încadrează în 
prevederea bugetară la capitolul de buget asigurări şi asistenţă socială. 

În anul 2019 au fost plătite persoanelor fizice care au încheiat cu CAS Bacău 
contracte de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi persoanelor preluate în 
plată, cu respectarea prevederilor art. 1, alin. 2 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

 
În ceea ce privește persoanele fizice asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate aflate în evidență la data de 31.12.2019, s-au înregistrat 
următorii indicatori: 

Contracte de asigurat încheiate în intervalul anului 2019 cu persoanele fizice care 
nu au calitatea de angajat: 

 

Nr. contracte încheiate în anul 2019 37 

Nr. solicitări de retragere pe parcursul anului 2019 7 

Nr. asiguraţi în evidenţă la 31.12.2019 27 

 
Indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice: 

 

Nr. cereri depuse de către persoanele fizice în intervalul 01.01.2019-
31.12.2019 99 

Valoarea decontată aferentă cererilor depuse de către persoanele 

fizice în intervalul 01.01.2019 - 31.12.2019 - mii lei 484,38 

 
 
Referitor la activitatea de evidenţă a contribuţiilor şi de decontare a indemnizaţiilor 

de concedii medicale în relaţia cu angajatorii sau instituțiile asimilate unor angajatori, la 
31.12.2019 s-au înregistrat următorii indicatori: 

 
Nr. cereri depuse de către angajatori rămase în plată la data de 
01.01.2019 3.302 

Valoare cereri depuse de către angajatori rămase în plată la data de 

01.01.2019 - mii lei 22.581,84 

Nr. cereri depuse de către angajatori în perioada 01.01.2019 - 

31.12.2019 8.691 

Valoare cereri depuse de către angajatori în perioada 01.01.2019 - 
31.12.2019 - mii lei 53.875,01 

Nr. cereri decontate de către CAS Bacău în perioada 01.01.2019 - 

31.12.2019 11.071 

Valoare cereri decontate de către CAS Bacău în perioada 01.01.2019 - 

31.12.2019 - mii lei 66.985,15 

Nr. cereri depuse de către angajatori rămase în plată la data de 
31.12.2019 922 

Valoare cereri depuse de către angajatori rămase în plată la data de 

31.12.2019 - mii lei 9.471,70 
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Evoluția numărului de certificate medicale și a zilelor de concediu medical acordate 
in anul 2019 
 

2019 ANGAJATORI PERSOANE FIZICE 

LUNA 
Număr 
certificate Zile prestaţii 

Număr 
certificate Zile prestaţii 

IANUARIE 5.859 28.876 7 123 

FEBRUARIE 6.238 32.349 5 88 

MARTIE 6.384 34.316 7 146 

APRILIE 11.886 26.812 7 146 

MAI 5.645 31.174 6 80 

IUNIE 4.590 26.290 13 139 

IULIE 4.424 28.246 8 118 

AUGUST 3.410 24.263 7 123 

SEPTEMBRIE 10.779 58.720 9 154 

OCTOMBRIE 10.449 56.267 12 208 

NOIEMBRIE 9.120 48.426 9 176 

DECEMBRIE 14.457 79.360 9 118 

TOTAL AN 93.241 475.099 99 1.619 

 

2019 ANGAJATORI 

Categorie concediu medical 

Număr 

certificate Zile prestaţii 

Incapacitate temporară de muncă 90.561 355.881 

Prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 
capacităţii de muncă 6 34 

Maternitate 8.929 147.142 

Îngrijire copil bolnav 3.151 12.876 

Risc maternal 627 10.280 

TOTAL AN 103.274 526.213 

 

2019 PERSOANE FIZICE 

Categorie concediu medical 
Număr 
certificate Zile prestaţii 

Incapacitate temporară de muncă 42 607 

Prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 

capacităţii de muncă 0 0 

Maternitate 56 1.006 

Îngrijire copil bolnav 1 6 

Risc maternal 0 0 

TOTAL AN 99 1.619 
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Evoluția numărului de cereri depuse si a sumelor aferente zilelor de concediu 

medical în ultimii 3 ani 
 

AN Cereri depuse Sume - mii lei 

2017 4.605 17,308.65 

2018 7.503 37,961.00 

2019 8.790 54,359.39 
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Precizăm că modificările aduse Legii nr. 227 privind Codul Fiscal şi implicit OUG nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prin OUG nr. 
99/2017 şi OUG nr. 8/14.02.2018, prin trecerea contribuţiilor sociale obligatorii de la 
angajator la angajat, au determinat, atât creşterea numărului de cereri de restituire 
depuse de către angajatori la CAS Bacău, cât şi a sumelor solicitate prin cererile de 
restituire. 
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IV. SERVICIUL MEDIC SEF 
 

1. Preluarea dosarelor pentru investigatia PET CT la pacientii cu afectiuni oncologice si 
transmiterea lunara la CNAS  - 77 dosare in anul 2019. 
2. Primirea deciziilor pentru dosarele  PET-CT de la CNAS si transmiterea lor  catre pacienti 
– 77 decizii ( 71 dosare avizate si 6 dosare  neavizate). 
3. Au fost inregistrate in SIUI in anul 2019 un numar de 635 formulare terapeutice Cost 
Volum Rezultat(CVR) pentru terapia cu medicamente cu actiune antivirala 
directa(interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C si cirozei hepatice C. 
 - Numar dosare CVR verificate si transmise la CNAS: 570 din care:  
                  -  numar fise de evaluare a rezultatului medical: 559. 
                  - numar instiintari de intrerupere tratament/imposibilitate de evaluare 
tratament:11. 
4. Centralizarea si transmiterea lunara a situatiilor privind certificatele de concedii medicale 
pentru anul  2019 si transmiterea la CNAS (fax si email). Au fost  eliberate in anul 2019 un 
numar  de 88.878 de certificate medicale dupa cum urmeaza: 
             - Medici de familie : 38.424. 
             - Ambulatoriu : 45.371 
             - Spitale : 5.083. 
5. Procesarea lunara, in SIUI a fisierelor cu concedii medicale pentru anul 2019 in functie 
de: 

- numarul de conventii  incheiate la nivelul lunii de raportare  
- numarul medicilor care au eliberat certificate de concediu medical la nivelul lunii de 

raportare.  
6. Corectii raportari concedii medicale an 2019 – 142, intretinerea dialogului  cu  furnizorii 
(telefonic si e-mail)  pana in faza de tratare a respectivelor erori. 
7. Primirea, procesarea si validarea electronica, prin SIUI a unui numar de 425 fisiere 
aferente raportărilor lunare on line privind consumul de medicamente suportat din FNUASS 
şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor 
sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă –taxa clawback-an 2019.  
8. Transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a altor situatii 
solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente în cadrul farmaciilor cu 
circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă- conform procedurii 
CNAS. 
9. Transmiterea, in format fizic sau electronic a erorilor inregistrate in SIUI, privind 
consumul lunar de medicamente în cadrul farmaciilor cu circuit închis, catre unitatile 
sanitare cu paturi si centrele de dializa pentru realizarea remedierii fisierelor si a 
retransmiterii datelor. 
10. Au fost efectuate un numar de 16 actiuni de verificare a consumului de medicamente, 
suportat din FNUASS si din bugetul Ministerului Sanatatii, la solicitarea CNAS si s-au 
intocmit referate in care au fost consemnate rezultatele actiunilor de verificare, cu 
mentionarea situatiilor in care au fost incalcate prevederile contractuale. Ulterior,  
referatele aprobate de PDG au fost transmise catre CNAS / Corp Control – conform 
procedurii de lucru elaborata de  CNAS. 
11. Au fost puse la dispozitia Compartimentului Juridic, la solicitarea acestuia, date din 
sfera de competenta legate de consumul de medicamente suportat din FNUASS si din 
bugetul Ministerului Sanatatii- taxa clawback, in vederea formularii raspunsurilor la 
solicitarile expertilor contabili desemnati de instanta. 
12. Transmiterea catre unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa a adreselor cu 
privire la noile liste de coduri CIM ce trebuie monitorizate lunar, la solicitarea CNAS, in 
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cadrul raportarii consumului de medicamente - taxa clawback si centralizarea stocurilor 
pentru aceste medicamente, in vederea transmiterii catre CNAS. Ulterior, conform 
procedurii CNAS au fost monitorizate si analizate codurile de medicamente raportate 
incorect de furnizorii de servicii medicale prin raportare la concordanta dintre codurile CIM 
si caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operatiuni comerciale in 
reteaua de distributie. 
13. Centralizarea si transmiterea catre CNAS a situatiei privind cele 800 chestionare 
aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS privind evaluarea satisfacţiei asiguratilor faţă de 
calitatea serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform 
legislatiei in vigoare. 
14. Verificarea modului de completare si eliberare a 133 de certificate de concedii 
medicale luate in plata de catre CAS Bacau. 
15. Primirea si verificarea unui numar de 63 de dosare (61 copii si 2 adulti) si transmiterea 
acestora la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi in vederea analizarii solicitarii pentru  
pompa de insulina/sistem de monitorizare continua a glicemiei. 
16. Analizarea de catre Comisia de Analiza a 512 (508 validate si 4 nevalidate) de cazuri  
neconfirmate de catre SNSPMPDSB, din punct de vedere al datelor clinice si medicale 
pentru care se solicita reconfirmarea de catre unitatile sanitare cu paturi.  

17. Intocmirea si transmiterea a 20 de  adrese de informare catre spitale, ambulatorii de 
specialitate, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor si Asociatia Medicilor de Familie 
referitoare la masurile intreprinse de Agentia Nationala a Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale (ANMDM) si diverse companii privind atentionarile, reactiile 
adverse, contraindicatile si modul de utilizare pentru diferite medicamente. 

18. Intocmirea si transmiterea adreselor de informare catre spitale, ambulatorii de 
specialitate, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor si Asociatia Medicilor de Familie 
referitoare la modificarile si completarile aparute la normele legislative in vigoare. 

19. Participarea la  30 de sedinte de lucru a Comisiei mixte de monitorizare si competenta 
profesionala a cazurilor de malpraxis  la Directia de Sanatate Publica Bacau. 

20. Verificarea si avizarea din punct de vedere medical a 11 rapoarte medicale a 
pacientilor  care solicita Formularul E112(S2) – Atestat privind mentinerea prestatiilor in 
curs pentru asigurarea de boala – maternitate.   

21. Intocmirea a 4 referate in vederea prelungirii Formularului E112(S2) pentru pacientii 
aflati in spitalizare continua care necesita tratament in continuare. 

22. Participarea la actiuni de control referitoare la verificarea respectarii dispozitiilor legale 
privind modul de completare a foilor de observaţie clinică generală. 
23. Procesarea, verificarea si validarea electronica prin SIUI  a  138 de  raportari on-line 
ale furnizorilor de servicii medicale - unitati sanitare cu paturi care deruleaza 
programe/subprograme nationale de sanatate curative( Subprogramul de tratament al 
bolnavilor cu afecţiuni oncologice, Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice, Programul naţional de diabet zaharat-medicamente, Programul naţional de 
ortopedie, Programul naţional de diabet zaharat-HbA1c si pompe de insulina, Programul 
naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei,Programul naţional de tratament pentru 
boli rare, Programul naţional de boli endocrine) si a 68 raportari on-line ale centrelor de 
dializa (publice si private) in cadrul programului national de supleere a functiei renale la 
bolnavii cu insuficienta renala cronica. 
24. Primirea si verificarea borderourilor si  facturilor de achizitie insotite de documentele 
justificative privind activitatile realizate la raportarile lunare/trimestriale, dupa caz, pe 
suport de hartie si /sau in format electronic, dupa caz, inaintate de catre furnizorii de 
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servicii medicale-unităţi sanitare cu paturi, aflati in relatii contractuale cu CAS pentru 
derularea programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative. 
25. Primirea si verificarea declaratiilor de servicii lunare pentru Programul de diabet 
zaharat -Hemoglobina glicozilata si pentru Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu 
afectiuni oncologice. 
26. Primirea si verificarea declaratiilor de servicii lunare si a anexelor privind miscarea 
pacientilor dializati,  intre centrele de dializa. 
27. Verificarea lunara a concordantei dintre datele transmise de furnizorii de servicii 
medicale-unităţi sanitare cu paturi şi centre de dializă,in cadrul 
Programelor/subprogramelor nationale de sanatate, pe suport de hartie si /sau in format 
electronic. 
28. Intocmirea si transmiterea lunara la termenele prevazute de catre CNAS a situatiei 
privind miscarea pacientilor dializati intre centrele de dializa in contract cu CAS Bacau.  
29. Intocmirea si transmiterea catre furnizorii de servicii medicale-centre de dializa a unui 
numar de 48 notificari lunare si 20 regularizari privind sumele ce urmeaza a fi facturate si 
a deconturilor aferente . 
30. Au fost operate in SIUI un numar de 347 intrari / iesiri din contract a pacientilor 
dializati in fiecare centru de dializa aflat in contract cu CAS Bacau.  
31. Verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor 
de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau 
informatice dupa caz,transmise de catre furnizorii de servicii medicale-unităţi sanitare cu 
paturi şi centre de dializă, care sa ateste operatiunile respective in cadrul 
Programelor/subprogramelor nationale de sanatate. 
32. Urmarirea şi monitorizarea utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea fiecărui 
program/subprogram de sanatate curative repartizate judetului, în baza contractelor 
încheiate cu furnizorii de servicii medicale-unitati sanitare cu paturi si centre de dializa. 
33. Intocmirea deconturilor pentru plata serviciilor medicale in cadrul 
Programelor/subprogramelor nationale de sanatate  si transmiterea acestora catre 
Structura Decontare- Directia Relatii Contractuale insotite de cererile justificative si 
tabelele cu realizari / validari aferente fiecarui program/subprogram de sanatate in 
vederea ordonantarii. 
34. Inaintarea deschiderii de credit bugetar aferenta Subprogramului de radioterapie a 
bolnavilor cu afectiuni oncologice si Programului national de supleere a functiei renale la 
bolnavii cu insuficienta renala cronica, lunar, catre Compartimentul Buget Financiar 
Contabilitate, pentru plata serviciilor medicale. 
35. Intocmirea si transmiterea lunara catre CNAS – Directia Evaluare si Directia Investitii  a  
machetei privind creditul bugetar solicitat (aferent realizarilor din luna anterioara a 
furnizorilor de servicii medicale-centre de dializa ) si a numarului de pacienti constanti 
aferent fiecarui centru de dializa in contract cu CAS Bacau. 
36. Participarea la analiza situatiei repartizarii fondurilor aprobate de PDG pentru 
derularea fiecarui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii 
realizate de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram  din unitatile sanitare care 
le deruleaza, in vederea incheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea. 
37. Transmiterea, in urma analizei catre Directia Relatii Contractuale situatia repartizarii 
fondurilor aprobate de PDG pentru derularea fiecarui program/subprogram de sanatate 
curativ, ca urmare a fundamentarii realizate de catre coordonatorul fiecarui 
program/subprogram din unitatile sanitare care le deruleaza, in vederea incheierii 
contractelor si a actelor aditionale la acestea. 
38. Monitorizarea derularii contractelor/actelor aditionale incheiate cu furnizorii de servicii 
medicale-unitati sanitare cu paturi si centre de dializa,in cadrul programelor nationale de 
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sanatate curative in conformitate cu activitatile si operatiunile specifice pe care le 
desfasoara. 
39. Transmiterea catre furnizorii de servicii medicale-unitati sanitare cu paturi si centre de 
dializa, a motivarii scrisa si/sau in format electronic, cu privire la erorile de raportare si 
refuzul decontarii anumitor servicii in cadrul Programelor/subprogramelor nationale de 
sanatate. 
40. Transmiterea catre CNAS–T.I. a  informarilor privind disfunctionalitatea aplicatiei  SIUI 
care nu permitea generarea decontului pe programul national de ortopedie  si pe 
programul de diabet zaharat - consumabile pentru sisteme de monitorizare continua 
glicemica. 
41. Intocmirea si predarea trimestriala catre Compartimentul Acorduri /Reglementari 
europene si Formulare europene a Situatiei privind bolnavii posesori de carduri europene, 
beneficiari ai Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta 
renala cronica, pe centre de dializa si nr.card UE  precum si copiile cardurilor europene. 
42. Transmiterea trimestriala catre CNAS a rezultatului verificarii in SIUI si in  Registrul 
Renal Roman a pacientilor care au efectuat sedinte de dializa in centrele de hemodializa in 
contract cu CAS Bacau. 
43. Completarea (impreuna cu alte structuri de la nivelul CAS Bacau) machetei privind 
creditul de angajament realizat lunar, pentru fiecare program/subprogram de sanatate 
derulat de catre furnizorii de servicii medicale-unitati sanitare cu paturi si  centre de 
dializa, in vederea transmiterii la CNAS. 
44. Completarea trimestriala (impreuna cu alte structuri de la nivelul CAS Bacau) machetei 
cu creditul de angajament realizat de catre furnizorii de servicii medicale-unitati sanitare 
cu paturi si  centre de dializa  (Macheta pe litere), pentru fiecare program/subrogram 
national de sanatate, in vederea transmiterii la CNAS. 
45. Completarea si transmiterea trimestriala (impreuna cu alte structuri de la nivelul CAS 
Bacau) si de cate ori au fost solicitate de catre CNAS a machetelor privind  “Estimarea 
creditelor de angajament aferente programelor nationale de sanatate – 2019/ Estimarea 
creditelor de angajament aferente programelor nationale de supleere a functiei renale la 
bolnavii cu insuficienta renala cronica  -  2019”. 
46. La sfarsitul anului 2019 sumele alocate pentru derularea de catre furnizorii de servicii 
medicale-unitati sanitare cu paturi si  centre de dializa a programelor/subprogramelor de 
sanatate curative au fost utilizate in proportie de 99.64 %  fata de 99.52 % in 2018. 
47. Inregistrarea, procesarea, verificarea si validarea electronica, prin SIUI, a raportarilor 
on line ale furnizorilor de servicii medicale-unitati sanitare cu paturi si centre de dializa cu 
privire la modul de realizare a Programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative 
din punct de vedere al indicatorilor specifici fizici si de eficienta precum si al documentelor 
justificative in termenul stabilit prin normele legale in vigoare. 
48. Filtrarea electronica prin SIUI a raportarilor on line  ale furnizorilor de servicii 
medicale-unitati sanitare cu paturi, centre de dializa si farmacii cu circuit deschis care 
deruleaza Programe/subprograme nationale de sanatate curative.  
49. Incarcarea in SIUI unui numar de 480 de fisiere/an  si generarea unui numar de 688 
machete/an cuprinzand raportarea pentru fiecare furnizor de servicii medicale-unitati 
sanitare cu paturi, centre de dializa si farmacii cu circuit deschis. 
50. Transmiterea, la CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si 
anual,machetelor cuprinzand situatia centralizata pe judet a indicatorilor fizici si de 
eficienta realizati pentru fiecare program/subprogram national de sanatate cu scop 
curativ, in termenul stabilit prin normele legale in vigoare. 
51. Monitorizarea modului de derulare a Programelor nationale de sanatate curative, 
respectiv de realizare a indicatorilor specifici fizici si de eficienta de catre unitatile sanitare 
cu paturi si centrele de dializa, conform prevederilor legale in vigoare. 
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52. Monitorizarea, analiza si centralizarea, la nivelul CAS, a indicatorilor specifici,a 
cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate si întocmirea raportului 
trimestrial de monitorizare. 
53. Prezentarea trimestriala în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în 
care se face raportarea trimestrială la solicitarea Direcţiei Programe curative din cadrul 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a raportarii aferente trimestrului respectiv, în 
original, şi participarea la analiza şi evaluarea indicatorilor raportaţi. 
54. Transmiterea catre CNAS impreuna cu persoana desemnata din structura DRC a 
situatiei centralizate a consumului de medicamente pentru fiecare program/subprogram de 
sanatate curativ derulat de furnizorii de servicii medicale-unitati sanitare cu paturi si centre 
de dializa. 
55. Intocmirea si transmiterea în termen la CNAS  a situatiilor  lunare/trimestriale solicitate 
precum si a celor suplimentare solicitate. 
56. La solicitarea altor structuri din CAS s-au transmis machetele ce cuprind situatia 
indicatorilor fizici si de eficienta pentru fiecare program /subprogram de sanatate curativ 
derulat.  
 
57. Situatia indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de 
sanatate cu scop curativ, in cursul anului 2019 care s-au derulat prin unitatile sanitare cu 
paturi de la nivelul judetului Bacau : 
 
 
 
 
 
 
 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau : 

Program/Subprogram de 

sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 

Valoare 

(LEI) 

Subprogramul de 

tratament al bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice 

număr bolnavi trataţi 702 
Cheltuieli cu 

medicamente 
5.883.955,91 

Subprogramul de 

radioterapie a bolnavilor 

cu afecţiuni oncologice 

număr de bolnavi cu 

afecţiuni oncologice trataţi 

prin radioterapie cu 

accelerator liniar 3D 

75 

Cheltuieli pentru servicii 

de  radioterapie cu 

accelerator liniar 3D 

203.200,00 

număr de bolnavi cu 

afecţiuni oncologice trataţi 

prin radioterapie IMRT 

389 
Cheltuieli pentru servicii 

de  radioterapie IMRT 
5.680.640,00 

Programul naţional de 

diabet zaharat 

număr de bolnavi cu diabet 

zaharat trataţi  
343 

Cheltuieli cu 

medicamente 

medicamente 

24.509,32 

număr de persoane cu 

diabet  evaluaţi prin 

dozarea HbA1c 

531 
Cheltuieli - dozare de 

hemoglobină glicozilată 
12.680,00 

număr bolnavi cu diabet 

zaharat beneficiari de 

materiale consumabile 

pentru pompele de insulină 

7 
Cheltuieli - materiale 

consumabile  

30.535,99 
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Program naţional de 

tratament al hemofiliei şi 

talasemiei 

număr de bolnavi cu 

hemofilie congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu substituţie 

profilactică continuă 

6 
Cheltuieli cu 

medicamente 
1.303.960,04 

număr de bolnavi cu 

hemofilie  congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu substituţie 

profilactică 

intermitentă/de scurtă 

durată 

1 
Cheltuieli cu 

medicamente 
143.734,91 

număr de bolnavi cu 

hemofilie congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu tratament 

„on demand” 

6 
Cheltuieli cu 

medicamente 
192.162,54 

număr de bolnavi cu varsta 

1-18 ani cu hemofilie 

congenitală cu inhibitori cu 

titru mare cu profilaxie 

secundară pe termen lung 

1 
Cheltuieli cu 

medicamente 

13.332,88 

 

Programul naţional de 

tratament pentru boli rare 

număr de bolnavi cu boala 

Fabry 
1 

Cheltuieli cu 
medicamente 631.746,41 

număr de bolnavi cu 

mucopolizaharidoză tip I 

(sindromul Hurler) 

1 

Cheltuieli cu 
medicamente 

162.847,27 

 

număr de bolnavi cu 

afibrinogenemie 

congenitală 

1 

Cheltuieli cu 
medicamente 
(ianuarie-februarie 
2019) 

2.973,52 

 

Programul naţional de boli 

endocrine 

număr de bolnavi cu 

osteoporoză  
355 

Cheltuieli cu 
medicamente 52.610,78 

număr de bolnavi cu guşă 

prin tireomegalie datorată 

carenţei de iod  

673 

Cheltuieli cu 
medicamente 

1.380,76 

Programul naţional de 

ortopedie 

număr bolnavi adulţi 

endoprotezaţi 
   216 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 
1.277.261,77 

Programul naţional de 

supleere a funcţiei renale 

la bolnavii cu insuficienţă 

renală cronică 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodializă 

convenţională  

48 
Cheltuieli pentru dializa 

bolnavilor  
2.128.258,00 

Medicamente eliberate în 

baza contractelor cost-

volum 

număr bolnavi cu afecţiuni 

oncologice trataţi 
22 

Cheltuieli cu 

medicamente 
3.723.296,88 
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Spitalul Municipal ’’Sf. Ierarh Dr. Luca’’  Onesti :  

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 

Valoare 

(LEI) 

Subprogramul de 

tratament al bolnavilor 

cu afecţiuni oncologice 

număr bolnavi trataţi 218 Cheltuieli cu medicamente 2.701.876,69 

Programul naţional de 

diabet zaharat 

număr de bolnavi cu diabet 

zaharat trataţi  
505 

Cheltuieli cu medicamente 

medicamente 

21.362,42 

 

număr de persoane cu 

diabet  evaluaţi prin 

dozarea HbA1c 

576 
Cheltuieli - dozare de 

hemoglobină glicozilată 
11.520,00 

Programul naţional de 

ortopedie 

număr bolnavi adulţi 

endoprotezaţi 
34 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 
151.747,57 

Medicamente eliberate 

în baza contractelor 

cost-volum 

număr bolnavi cu afecţiuni 

oncologice trataţi 
12 Cheltuieli cu medicamente 2.619.702,16 

 
Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti :  

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 

Valoare 

(LEI) 

Programul naţional de 

diabet zaharat 

număr de bolnavi cu diabet 

zaharat trataţi  
86 

Cheltuieli cu medicamente 

medicamente 

917,27 

 

număr de persoane cu 

diabet  evaluaţi prin 

dozarea HbA1c 

221 
Cheltuieli - dozare de 

hemoglobină glicozilată 
4.480,00 

Programul naţional de 

ortopedie 

număr bolnavi adulţi 

endoprotezaţi 
73 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 
303.414,58 

 
 
SC Fresenius Nephrocare Romania SRL : 
 
SC Fresenius Nephrocare Bacau : 

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 
Valoare (LEI) 

Programul naţional de 

supleere a funcţiei 

renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală 

cronică 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodializă 

convenţională  

307 
Cheltuieli pentru dializa 

bolnavilor  
19.488.858,00 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodiafiltrare 

intermitentă on-line 

20 

Cheltuieli pentru dializa 
bolnavilor  

1.647.301,00 

număr de bolnavi trataţi 

prin dializă peritoneală 

continuă 

19 

Cheltuieli pentru dializa 
bolnavilor  939.684.99 
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SC Fresenius Nephrocare Onesti : 

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 

Valoare 

(LEI) 

Programul naţional de 

supleere a funcţiei 

renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală 

cronică 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodializă 

convenţională  

85 
Cheltuieli pentru dializa 

bolnavilor  
5.980.646,00 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodiafiltrare 

intermitentă on-line 

6 

Cheltuieli pentru dializa 
bolnavilor  555.919,00 

 

 
 
SC Malp SRL Moinesti : 

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 

Valoare 

(LEI) 

Programul naţional de 

supleere a funcţiei 

renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală 

cronică 

număr de bolnavi trataţi 

prin hemodializă 

convenţională  

60 
 Cheltuieli pentru dializa 

bolnavilor 
4.106.558,00 

 
58. Situatia indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de 
sanatate cu scop curativ, in cursul anului 2019, la nivelul judetului Bacau :  
 

Program/Subprogram 

de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator fizic 
Valoare 

(nr.) 

Denumire indicator de 

eficienţă 
Valoare (LEI) 

Subprogramul de 

tratament al bolnavilor 

cu afecţiuni oncologice 

număr bolnavi trataţi 2.306 
Cheltuieli cu 

medicamente 

19.546.828,51 

 

Subprogramul de 

radioterapie a 

bolnavilor cu afecţiuni 

oncologice 

număr de bolnavi cu 

afecţiuni oncologice trataţi 

prin radioterapie cu 

accelerator liniar 3D 

75 

Cheltuieli pentru servicii 

de  radioterapie cu 

accelerator liniar 3D 

203.200,00 

număr de bolnavi cu 

afecţiuni oncologice trataţi 

prin radioterapie IMRT 

389 
Cheltuieli pentru servicii 

de  radioterapie IMRT 
5.680.640,00 

Programul naţional de 

diabet zaharat 

număr de bolnavi cu diabet 

zaharat trataţi  
24.389 

Cheltuieli cu 

medicamente 

medicamente 

37.306.449,00 

 

număr de persoane cu 

diabet  evaluaţi prin 

dozarea HbA1c 

1.328 
Cheltuieli - dozare de 

hemoglobină glicozilată 
28.680,00 

număr bolnavi cu diabet 

zaharat beneficiari de 

materiale consumabile 

pentru pompele de insulină 

7 
Cheltuieli - materiale 

consumabile  
30.535,99 



47 

 

număr copii cu diabet 

zaharat automonitorizaţi 
120 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 
177.840,00 

număr adulţi cu diabet 

zaharat automonitorizaţi 
6107 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 

2.672.747,00 

 

Program naţional de 

tratament al hemofiliei 

şi talasemiei 

număr de bolnavi cu 

hemofilie congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu substituţie 

profilactică continuă 

6 
Cheltuieli cu 

medicamente 
1.303.960,04 

număr de bolnavi cu 

hemofilie  congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu substituţie 

profilactică intermitentă/de 

scurtă durată 

1 
Cheltuieli cu 

medicamente 
143.734,91 

număr de bolnavi cu 

hemofilie congenitală fără 

inhibitori/boală von 

Willebrand cu tratament 

„on demand” 

6 
Cheltuieli cu 

medicamente 

192.162,54 

 

 

număr de bolnavi cu varsta 

1-18 ani cu hemofilie 

congenitală cu inhibitori cu 

titru mare cu profilaxie 

secundară pe termen lung 

1 
Cheltuieli cu 

medicamente 
13.332,88 

Programul naţional de 

tratament pentru boli 

rare 

număr de bolnavi cu boala 

Fabry 
1 

Cheltuieli cu 
medicamente 631.746,41 

număr de bolnavi cu 

mucopolizaharidoză tip I 

(sindromul Hurler) 

1 

Cheltuieli cu 
medicamente 

162.847,27 

număr de bolnavi cu 

afibrinogenemie 

congenitală 

1 

Cheltuieli cu 
medicamente 
(ianuarie-februarie 2019) 

2.973,52 

 

număr de bolnavi cu 

mucoviscidoză copii 
14 

Cheltuieli cu 
medicamente 386.448,29 

număr de bolnavi cu 

mucoviscidoză adulţi 
1 

Cheltuieli cu 
medicamente 16.196,94 

număr de bolnavi cu 

scleroză laterală 

amiotrofică 

16 

Cheltuieli cu 
medicamente 

40.207,61 

număr de bolnavi cu 

angioedem ereditar 
2 

Cheltuieli cu 
medicamente 1.086.246,72 

Programul naţional de 

boli endocrine 

număr de bolnavi cu 

osteoporoză  
355 

Cheltuieli cu 
medicamente 52.610,78 

număr de bolnavi cu guşă 

prin tireomegalie datorată 

carenţei de iod  

673 

Cheltuieli cu 
medicamente 1.380,76 

 

Programul naţional de 

ortopedie 

număr bolnavi adulţi 

endoprotezaţi 
323 

Cheltuieli - materiale 

consumabile 
1.732.423,92 
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Programul national de 

transplant de organe, 

tesuturi si celule de 

origine umană 

număr de bolnavi trataţi 

pentru stare posttransplant 
108 

Cheltuieli cu 

medicamente 
980.741,97 

Programul naţional de 

supleere a funcţiei 

renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală 

cronică 

număr de bolnavi constanti 

trataţi prin hemodializă 

convenţională  

488 
Cheltuieli pentru dializa 

bolnavilor  
31.704.320,00 

număr de bolnavi constanti 

trataţi prin hemodiafiltrare 

intermitentă on-line 

26 

Cheltuieli pentru dializa 
bolnavilor  

2.203.221,00 

număr de bolnavi constanti 

trataţi prin dializă 

peritoneală continuă 

19 

Cheltuieli pentru dializa 
bolnavilor  939.684,99 

 

Medicamente eliberate 

în baza contractelor 

cost-volum 

număr bolnavi cu afecţiuni 

oncologice trataţi 
73 

Cheltuieli cu 

medicamente 

10.247.473,95 

 

 
V. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 
I. In cadrul structurii Juridic si Contencios Administrativ s-au realizat urmatoarele 

activitati specifice : 
1. Au fost formulate raspunsuri la petitii si memorii si la solicitari de formulare 

de puncte de vedere ale structurilor de specialitate din cadrul CAS Bacau ; 
2. Au fost acordate un nr.de 1356 de vize pentru legalitate in documente 

interne si externe, cu incidenta asupra sistemului de asigurari sociale de 
sanatate ; 

3. Au fost intocmite 64 Decizii ale Presedintelui – Director General ca 
urmare a referatelor intocmite de catre structurile de specialitate din cadrul 
CAS Bacau ( desemnare comisii de concurs, comisii de contestatii, acte 
administrative de modificare a cuantumului drepturilor salariale, decizii de 
promovare, decizii de incetare a raporturilor de munca, desemnare comisii 
de contractare, comisii de solutionare a contestatiilor, comisii de evaluare a 
furnizorilor) ; 

4. Au fost intocmite si comunicate catre furnizorii de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale aproximativ 50 de notificari vizand 
recuperarea prin plata directa/executare silita a sumelor imputate in 
urma actiunilor de control, ca urmare a modificarilor prevedrilor legislative in 
baza HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a 
Contractului–cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate in anii 2018-2019, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 

5. A fost asigurata indrumarea de specialitate a personalului caselor de 
asigurari de sanatate pentru aplicarea unitara a legislatiei in domeniu, 
precum si consultanta de specialitate tertilor, intocmind raspunsuri la 
problemele ridicate de acestea, conform rezolutiei Presedintelui – Director 
General. 

 
 
 



49 

 

II. CAS Bacau, prin structura Juridic si Contencios Administrativ a fost parte intr-un 
numar de 32 de dosare in fata instantelor de drept civil, contencios 
administrativ, a Comisiei de Arbitraj din cadrul CNAS, asigurand promovarea si 
sustinerea actiunilor in instantele de judecata, precum si apararea drepturilor 
CAS Bacau ,in dosarele in care aceasta este parte. 

 
 

III. Reprezentanti ai structurii au participat la formularea de propuneri pentru : 
1. modificari si completari ale Legii nr. 95/2006 privnd reforma in domeniul 

sanatatii ; 
2. Proiectelor de acte normative 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 2018-2019, 
precum si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia – avizare ; 

3. Modificari si completari ale OUG nr. 158/2005 privind concediile si 
indemnizatiile de asigurari sociale si ale Normelor de aplicare a acestui act. 

 
 

IV. Reprezentanti ai structurii au fost desemnati, din partea CAS Bacau, pentru a 
participa in cadrul urmatoarelor comisii : 

- grupul de lucru de la nivelul CAS Bacau pentru modificarea si 
completarea Regulamentului de Organizare si Functionare, precum 
si a Regulamentului Intern al Institutiei ; 

- comisia de solutionare a contestatiilor formulate de furnizori fata de 
rapoartele de control ; 

- comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor 
administrative – decizii de impunere emise pentru intervalul fiscal 
anterior datei de 01.07.2012. 

- comisia de disciplina din cadrul CAS Bacau ; 
- comisiile de contractare constituite in cadrul  CAS Bacau. 

 
 
     V.    Activitatile curente ale Biroului Juridic si Contencios Administrativ au fost realizate 
potrivit atributiilor prevazute prin Regulamentul de Organizare si functionare al Casei de 
Asigurari de Sanatate Bacau.     

 
VI. COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

 

    Resursa umană a organizaţiei este adesea numită « cel mai viguros activ », succesul 
acesteia depinzând de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele  organizaţiei.        
    Conceptul de management al resurselor umane se referă la: 

• Utilizarea resurselor umane 
• Motivarea resurselor umane 
• Protecţia resurselor umane 

 
Conducerea resurselor umane ca funcţie specializată a managementului, este 

responsabilă de desfăşurarea a trei mari categorii de activităţi : activităţi strategice, cu 
pronunţat caracter creativ, activităţi de consultanţă şi activităţi operaţionale. 

Problematica managementului resurselor umane la nivelul C.A.S. Bacău, cuprinde 
aspecte specifice legate de structura eterogenă a personalului: în instituţie sunt angajaţi 
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preponderent funcţionari publici, 65 de posturi, şi personal contractual, 3 posturi, ceea ce 
impune funcţionarea pe principii şi legi diferite a celor două categorii de salariaţi. Pe de 
altă parte, nivelul scăzut al fluctuației de personal a permis instituției să păstreze un mix 
echilibrat de angajați noi și angajați cu vechime, de care are nevoie pentru buna 
funcționare Casa de Asigurări de Bacău 

La începutul anului 2019 din numarul total de 68  de posturi aprobate erau vacante 
4 posturi (3 posturi funcții publice de conducere și un post funcție publică de execuție). În 
cursul acestui an s-a mai vacantat încă un post ca urmare a pensionării. Din aceste posturi 
vacante postul corespunzător funcției publice de execuție a fost ocupat prin transfer, astfel 
încât în acest moment există un număr de 4 posturi vacante toate funcții publice de 
conducere.  

Pentru a asigura o coordonare și gestionare eficientă a activităților la nivelul tuturor 
structurilor CAS Bacău, pentru 3 funcții publice de conducere vacante au fost exercitate în 
cursul anului 2019 cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, în conformitate cu 
prevederile legale,asigurându-se, sub aspectul funcțiilor de management – coordonare, 
control, conducere – în vederea realizării tuturor obiectivelor instituției. 

Ca urmare a modificărilor legislative apărute în cursul anului 2019, respectiv O.U.G. 
57/2019 Codul administrativ, s-a stabilit funcția publică de execuție de consilier achiziții 
publice în conformitate cu prevederile art. 610 pentru care ANFP a acordat aviz favorabil, 
astfel încât Organigrama C.A.S. Bacău a fost aprobată prin Ordinul Președintelui C.N.A.S. 
nr. 926/17.10.2019. 

Din punctul de vedere al motivării personalului şi al stabilizării acestuia s-a urmărit o 
cointeresare materială mai echitabilă a funcţiilor de execuţie mai ales, în limita fondurilor 
alocate în acest sens şi cu respectare legislaţiei specifice prin acordarea creșterilor salariale 
conform Legii nr. 153 din 28 iunieie 2018, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, 
prin monitorizarea cheltuielilor de personal. Începand cu ianuarie 2019 s-a acordat norma 
de hrană pentru toți salariații instituției. De asemenea s-a acordat sporul pentru 
persoanele cu handicap grav în cuantum de 15% din salariul de bază pentru 3 salariați. 

În luna decembrie a anului trecut a fost organizate examen de promovare în clasă 
pentru un salariat care a absolvit studii de nivelel superior. 

Cheltuieliel de personal aferente anului 2019 (6.425.490 lei) au crescut cu 7,85%  
comparativ cu anul precedent (5.956.813.lei). În luna martie a anului trecut s-au acordat 
vouchere de vacanță în valoare de 93.600 lei.  

Se poate estima că pentru anul 2020 cheltuielile de personal vor crește atât pentru 
faptul că se acorda a doua tranșă de creștere salarială pentru un număr de 14 salariați, cât 
și pentru faptul că unul dintre salariați îndeplinește condițiile pentru promovare în grad 
profesional.  

Activitățile de evaluare a resurselor umane în anul 2019 au constat în gestionarea 
procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din aparatul propriu al CAS Bacău, respectiv întocmirea, 
verificarea şi centralizarea rapoartelor de evaluare pentru cei 63 de salariaţi și 
transmiterea către CNAS a situațiilor centralizate. 

 

Activităţi de formare profesională 
Având în vedere că sumele alocate cu această destinație au fost limitate, în anul care 

a trecut au participat la cursuri de formare doar 3 salariati, tematica fiind strict tehnică în 
domeniul protectiei și securității muncii și de exploatare și supraveghere a centralei 
tehnice. 
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În cursul anului 2019 au fost revizuite procedurile de lucru, graficului de circulaţie a 
documentelor şi registrului riscurilor pentru domeniul resurse umane, salarizare şi evaluare 
personal conform dispozitiilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile aceluiași Ordin, a fost aprobat Codul Etic 
și de Conduită a Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din cadrul Casei de 
Asigurări de Sănătate Bacău, acesta a fost adus la cunoștință salariaților și publicat pe site-
ul CAS Bacău și pe pagina de intranet a instituției. 

 

Activități în plan organizațional 
- S-au emis decizii ale Președintelui – Director General al Casei de Asigurăride 

Sănătate Bacău, cu privire la: numiri în funcția publică, promovări în clasă, 
modificări ale raportului de serviciu, modificări gradații, creșteri salariale conform 
Legii cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- S-au întocmit și verificat statele de personal, cu modificările aferente; 
- S-a urmărit aplicarea reglementărilor legale referitoare la Declaraţiile de avere şi 

Declaraţiile de interese pentru funcţionarii publici , afișarea acestora pe pagina de 
internet a instituției precum și transmitrea acestora în copie autentificată către 
Agenţia Naţională de Integritate; 

- S-au  intocmit si actualizat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, într-o 
dinamică corespunzătoare modificării numărului şi/sau datelor tuturor funcţionarilor 
publici din cadrul CAS Bacău conform HG nr.432/2004 privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 Activitatea de salarizare 
- Întocmirea propunerilor şi angajamentelor bugetare conform Ordinului 1792/2002 ; 
- Întocmirea documentaţiei referitoare la deschiderile de credite lunare; 
- Întocmirea statelor de plată pentru drepturile bănești cuvenite salariaților CAS 

Bacău, pentru membruii Consiliului de Administrație al CAS Bacău, pentru comisiile 
de concurs/examen, cu respectarea legislației în vigoare; 

- Întocmirea documentației privind acordarea drepturilor salariale câștigate în 
instanță, prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; 

- Întocmirea foilor colective de prezență pentru structurile CAS Bacău; 
- Evidențierea efectuării concediului de odihnă, a recuperării orelor suplimentare, 

concediului fără plată, etc.; 
- Întocmirea documentelor în vederea acordării drepturilor salariale de către 

Trezorerie și bancile comerciale cu care CAS Bacău are încheiate convenții de plata 
salariilor pe card; 

- Întocmirea situațiilor în vederea efectuării viramentelor la bugetul de stat; 
- Întocmirea documentației privind recuperarea sumelor reprezentând concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit OUG 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 

 

Activități referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor statistice privind numărul 
mediu al salariaților, veniturile salariale, conform legislației în vigoare, precum și a altor 
declarații lunare (D112),trimestriale sau anuale (L153) aferente salariilor cu respectarea 
legislației în vigoare; monitorizarea încadrării cheltuielilor de personal în bugetul acordat cu 
acest scop. 
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VII. COMPARTIMENT TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

 
Principalele activități ale Biroului Tehnologia Informației (TI) sunt: 

- elaborarea, aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime 
de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

- administrarea reţelei de staţii de lucru şi a serverelor; 
- administrarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) prin alocarea de roluri 

existente în sistem cu aprobarea Preşedintelui Director General (PDG), instruirea 
angajaţilor Casei de Asigurări de Sănătate Bacău (CAS) cu privire la utilizarea SIUI etc; 

- semnalarea problemelor de funcţionare şi utilizare a Sistemului de Planificare a 
Resurselor (ERP) prin aplicația de rezolvare a erorilor de funcționare (HelpDesk); 

- elaborarea, aplicarea şi menţinerea măsurilor privind asigurarea securităţii 
reţelelor informatice la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Bacău şi gestionarea 
utilizatorilor acesteia 

- întreţinerea tehnicii de calcul din CAS, elaborarea specificaţiilor funcţionale pentru 
achiziţiile de servicii sau produse legate de tehnica de calcul şi participarea la recepţia de 
produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivelul CAS; 

- afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS www.casbc.ro, 
cu aprobarea PDG; 

- semnalarea problemelor de funcţionare şi utilizare a SIUI atât de către angajaţii 
CAS cât şi de către furnizorii care folosesc aplicaţiile livrate de Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate (CNAS), prin corespondenţă electronică şi telefonic cu angajaţii CNAS – 
Direcţia IT. 

 
Activitatea de administrare hardware acoperă: 
- serverele de domeniu (principal și backup), serverul de internet, routerul VPN 

CNAS, rețea (stații de lucru, switch-uri, imprimante). 
Activitatea de administrare aplicații include: SIUI și ERP, componentele locale, clienții de 
antivirus, pagina de internet. 
 

In anul 2019  s-au continuat măsurile specifice de protecție a datelor, atât cele 
tehnice cât și cele administrative: 

- constituirea de protocoale specifice gradului de confidențialitate cerut, în 
comunicarea cu furnizorii sau asigurații (cu furnizorii se tine legatura prin email 
numai prin adresele specificate în contractul de servicii); 

- recapitularea și modificarea elementelor de securizare, acolo unde a fost 
cazul, pentru interfața cu internetul; 

-criptarea tuturor datelor cu caracter personal și medical cu valoare 
confidențială; (criptarea fișierelor atașate emailurilor prin 7zip cu parolă) 
Anul 2019 a însemnat si achizitia a 26 statii de lucru cu Windows 10. 
 
Activitatea de administrare a Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate 

(PIAS), alcătuită din componentele SIUI, carduri (CEAS), Dosarul Electronic de Sănătate 
(DES) și rețete (SIPE) intră în atribuțiile CNAS. Serviciul nostru de asistență tehnică este 
disponibil pentru componentele SIUI și ERP sub forma unei structuri tip HelpDesk de nivel 
1. Aceasta presupune faza de preluare a problemelor și de rezolvare locală sau de ridicare 
la dezvoltator spre nivelul 2 – CNAS – în caz contrar. 

 
 
VIII. COMPARTIMENT CONTROL 
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În anul 2019, conform planului anual de activitate, pentru structura de control din 
cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Bacau (compusă din 6 consilieri) a fost prevăzut 
iniţial un număr de 198 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente, 
dispozitive medicale şi materiale sanitare.  

A fost realizat efectiv un număr de 403 acţiuni de control, din care:   
-  394 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de 

asistenţă medicală; 
-  9 acţiuni de control la persoanele fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază 

de concedii medicale conform OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
Cele 394 acţiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, 

dispozitive medicale şi materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acţiuni de control, 
astfel: 

-    201 acţiuni de control tematic;  
-   153 acţiuni de control operativ; 
-    49 acţiuni de control inopinat. 
Urmare acţiunilor de control au fost imputate sume în valoare de 581182,76 lei şi 

recuperate sume în valoare de 178901,67 lei. 
 

A. Activitate de control 
Asistenta medicala primara 
I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control tematice prevăzute in planul inițial anual de activitate 
:90  
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 211 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 98 controale tematice; 
▪ 94 controale operative; 
▪ 19 controale inopinate. 

Acțiunile de control operative si inopinate au fost efectuate astfel : 
➢ un numar de 94 controale operative s-au efectuat ca urmare a unor verificari 

periodice, pentru identificarea posibilelor abateri de la legalitatea si 
iregularitatea cu privire la : 

1. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescriptii medicale cu compensare de 90% din pretul de referinta 
almedicamentelor, uonor persoane care nu se invcadrau in categoria 
pensionarilor cu drept de decontare a acestora; 

2. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescripti si servicii medicale pentru pacienti internati in aceeasi 
perioada in regim de spitalizare continua; 

3. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
medicamente, DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care 
beneficiaza asiguratii, in tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli 
in regim decompensare 100% din pretul de referinta, cu incalcarea 
protocoalelor terapeutice; 

4. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescriptii medicale, unor persoane care nu se incadrau in categoria  
veterani 
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5. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescriptii medicale in regim de compensare pentru persoane care nu 
aveau calitatea de beneficiari ai indemnizatiei de somaj; 

6. Respectarea obligatiilor contractuale -  Verificarea prin comparare pntru 
fiecare medic prescriptor a componentei prescriere cu componenta 
eliberare pentru  prescriptiile medicale electronice date spre verificare.  

➢ un numar de 19 controale inopinate s-au efectuat ca urmare a sesizărilor cu 
privire la modul de acordare al serviciilor medicale.  

 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 

acţiunilor de control: 
• S-au prescris medicamente unor persoane care nu aveau dreptul la compensare 

100% (,,handicap,, "veterani" ALTE1); 
• S-au înregistrat diferenţe între serviciile raportate şi seviciile consemnate în 

evidenţa primară (s-au decontat servicii raportate ca fiind efectuate la domiciliul 
asiguratului – servicii care nu indeplinesc condiţia de plata a serviciilor efectuate la 
domiciliu); 

• S-au emis RP-uri cu încalcare protocoalelor terapeutice; 
• S-au acordat servicii medicale  pentru pacienţi internati în aceeaşi perioada în 

regim de spitalizare continua; 
• Se respectă parţial legislaţia privind eliberarea concediilor medicale; 
• Nu se asigură respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate – art. 7 lit. j)  din contractul de furnizare; 
• S-au prescris medicamente unor persoane care nu se încadrau în categoria 
pensionarilor cu venituri din pensii de pana la  990/lei/luna;  
• S-au înregistrat situaţii de suprapunere a programului de gardă la Centrul de 
permanenţă cu programul de activitate de medicină de familie inclusiv timpul 
necesar deplasării de la o locaţie la alta ; 

 
Ambulatoriu de specialitate clinic 
I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 24 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 16 controale tematice; 
▪ 5 controale operative; 
▪ 3 controale inopinate. 

Acțiunile de control operative si inopinate au fost efectuate astfel : 
➢ un numar de  5 controale operative s-au efectuat ca urmare a unor verificari 

periodice,  pentru identificarea posibilelor abateri de la legalitatea si 
iregularitatea cu privire la: 

1.  Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescripti si servicii medicale pentru pacienti internati in aceeasi perioada in 
regim de spitalizare continua; 

2. Validarea si decontarea fara respectarea prevderilor legale, a unor 
medicamente, DCI-uri corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza 
asiguratii, in tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli in regim 
decompensare 100% din pretul de referinta, cu incalcarea protocoalelor 
terapeutice; 

➢ un numar de 3 controale inopinate s-au efectuat ca urmare a sesizărilor 
inregisteate la nivelul CAS Bacau cu privire la  nerespectarea de către furnizori a 
obligaţiilor contractuale . 
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II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• S-au raportat servicii în perioada în care asiguraţii figurau ca fiind internaţi in 

regim de spitalizare continuă; 
•  Nu se asigură respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de 
servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate ;  

• Nu se informeaza medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct 
sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul şi tratamentele 
efectuate şi recomandate; 

•  Nu se verifica biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care 
acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; 

•  Nu se finalizeaza actul medical efectuat prin eliberarea prescripţiei medicale 
pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, în situaţia în 
care concluziile examenului medical impun acest lucru; 

• Furnizorul a raportat servicii medicale în perioada în care medicul figura în 
concediu medical; 

• S-au raportat consultaţii  nejustificate (dupa îndepartarea  dispozitivului de 
fixare externă deşi în epicriză şi  biletul de ieşire din spital aferente FSZ –urilor 
exista recomandarea de aplicare a unui nou dispozitiv de fixare externa); 

• S-a selectatat eronat categoria de asigurat. 
  

 
Ambulatoriu de specialitate paraclinic 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 19 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 11 controale tematice; 
▪ 2 controale operative; 
▪ 6 controale inopinate. 

Acțiunile de control operative si inopinate au fost efectuate astfel : 
➢ un numar de  2 controale operative efectuate pentru identificarea posibilelor 

abateri de la legalitatea si iregularitatea cu privire la respectarea clauzelor 
contractuale. 

➢ un numar de  6 controale inopinate efectuate ca urmare a sesizărilor 
inregistrate la nivelul CAS Bacau cu privire la  nerespectarea de către furnizori a 
obligaţiilor contractuale . 
 

II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• S-au realizat servicii după perioada de valabilitate a biletului de trimitere;  

• Medicul angajat nu a respectat programul de lucru declarat;  
• S-au acordat servicii medicale pentru pacienti care figurau internati in regim de 

spitalizare continuă;  
• S-a raportat investigaţia medicala PSA- efectuată de către alt laborator; 
• S-a raporat  FREE PSA fără respectarea prevederilor legale în acest sens; 

 
2. Ambulatoriu de specialitate stomatologic 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 17 tematice . 
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II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
•    S-a raportat  şi decontat un servicu cu cod 01 – ,, consultaţie - include modelul  

de studiu, după caz, controlul oncologic şi igienizare,, la un interval mai mic de 6 
luni; 

•  S-au constatat diferenţe între serviciile raportate la C.A.S.J Bacău şi cele 
consemnate în evidenta primara a cabinetului; 

•  Nu se asigura utilizarea: 
    1. formularelor cu regim special unice pe ţară - bilet de trimitere către alte 

specialităţi sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi 
prescripţie medicală pentru prescrierea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope - conform prevederilor legale în vigoare  

    2. formularului de scrisoare medicală 
      3. prescripţiei medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie 

personală; 
• Nu se comunica casei de asigurări de sănătate epuizarea sumei contractate lunar 

 
     Asistenţă medicală spitalicească 
 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 26 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 8 controale tematice; 
▪ 13 controale operative; 
▪ 5 controale inopinate. 

Acțiunile de control operative si inopinate au fost efectuate astfel : 
➢ un numar de  13 controale operative s-au efectuat ca urmare a unor verificari 
periodice, pentru identificarea posibilelor abateri de la legalitatea si iregularitatea 
cu privire la: 

1. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescripti si servicii medicale pentru pacienti internati in aceeasi 
perioada in regim de spitalizare continua; 

2. Validarea si decontarea fara respectarea prevederilor legale, a unor 
prescriptii medicale, unor persoane care nu se incadrau in categoria  
veterani; 

3. Respectarea obligatiilor contractuale -  Verificarea prin comparare 
pentru fiecare medic prescriptor a componentei prescriere cu 
componenta eliberare pentru  prescriptiile medicale electronice date 
spre verificare.  

➢ un numar de  5 controale inopinate s-au efectuat ca urmare a sesizărilor 
inregistrate la nivelul CAS Bacau cu privire  la  nerespectarea de către furnizori a 
obligaţiilor contractuale/nerespectarea prevederilor legale aplicabile in sistemul 
asigurarilor sociale de sanatate.  
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 

• Nu se asigura respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de 
servicii medicale ce face obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de 
sănătate; 
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•  Nu se verifica biletele de internare în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care 
acestea trebuie să le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; 

• S-au constatat  diferenţe între serviciile raportate şi cele consemnate in evidenţa 
specifică; 

• Au fost identificate foi de spitalizare ce nu îndeplinesc condiţiile de documente 
justificative pentru decontare (ex. aceleaşi proceduri se realizează în 2 FSZ-uri 
consecutive). 

• Au fost raportate servicii medicale unor cetăţeni străini fără documente care să 
ateste calitatea de asigurat 

• Au fost emise Rp-uri cu compensare de 100% pentru pacienţi care nu se 
încadrau în această categorie; 

• Nu s-a eliberat RP in cazurile în care se recomandă la externare tratament în 
ambulatoriu. 

 
 

    Asistenţă de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii inclusiv, sanatorii 
balneare  

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 1 tematic . 

 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• Nu se informeaza medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medicală sau 

biletul de ieşire din spital, cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate 
elementele prevăzute în scrisoarea medicală, trimise direct sau prin intermediul 
asiguratului, despre tratamentul efectuat şi despre orice alte aspecte privind 
starea de sănătate a acestuia; 

• Nu se întocmesc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile;  
• S-a constatat neconcordanţă între data externării pacientului şi numarul de zile 

de spitalizare înscrise in FOCG si datele raportate. 
 
Îngrijiri medicale la domiciliu 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 2 tematice . 

 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• S-au raportat servicii medicale în condiţiile în care aceste servicii nu s-au regăsit 

în documentele primare; 
• Nu se comunica in toate cazurile  direct, în scris, atât medicului care a 

recomandat îngrijirile medicale la domiciliu cât şi medicului de familie al asiguratului 
evoluţia stării de sănătate a acestuia;  
 
Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică 
medicină fizică şi de reabilitare 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 4 tematice . 

 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• S-au raportat proceduri in plus faţă de cele consemnate în evidenţele primare; 
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• S-au efectuat  consultaţii şi procedurile specifice de medicină fizică şi de 
reabilitare acordate în bazele de tratament  unor pacienţi ale căror bilete de 
trimitere aveau perioada de valabilitate depăşită. 
 

  Furnizori de medicamente 
I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 64 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 24 controale tematice; 
▪ 34 controale operative; 
▪ 6 controale inopinate. 

Acțiunile de control operative si inopinate au fost efectuate astfel : 
➢ un numar de  34 controale operative s-au efectuat ca urmare a unor verificari 

periodice, pentru identificarea posibilelor abateri de la legalitatea si 
iregularitatea cu privire la : 

1. Validarea eronata si decontarea nelegala a unor servicii raportate de 
furnizorii de servicii medicale pentru persoane decedate precum si prescrierea 
si/sau eliberarea de medicamente pe numele unor persoane decedate.  

2. Verificarea raportarilor efectuate in perioada aferenta Trim. 3 al anului 
2018, Trim. 1  al anului 2019 si Trim. 2 al anului  2019 pentru coduri CIM 
contestate de detinatorii de autorizatii de punere pe piata/reprezentantii legali ai 
acestora - raportate incorect (adrese primite de la CNAS – Cabinet Presedinte).  

➢ un număr de  6 controale inopinate s-au efectuat in baza dispozitiei emise de 
PDG  avand ca obiectiv verificarea respectarii clauzelor contractuale ( informarea 
asiguratilor cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de 
asigurat, respectarea programului de lucru, prezenta farmacistului in farmacie  
pe toată durata programului de lucru,  păstrarea la loc vizibil în farmacie a 
condicii de sugestii şi reclamaţii.   

➢ II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• Farmacia a emis componenta eliberare a prescripţiei medicale cu altă serie 

faţă de seria componentei prescriere emisă de către medic; 
•  Nu se asigura prezenţa unui farmacist în farmacie pe toată durata 

programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate; 

• Au  fost raportate incorect coduri CIM;  
• Au fost eliberate prescripţii medicale pe parafa medicului titular şi nu a 

medicului prescriptor care a inlocuit medicul titular; 
• Au fost eliberate medicamente pe numele unor persoane decedate;  
• S-au eliberat prescripţii medicale dintr-un lot expirat; 
• Au fost eliberate prescripţii medicale  la care s-au greşit seria/nr. 

 
     Furnizori de dispozitive medicale  

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 20 din care distribuite pe tipuri de 
acțiuni de control, astfel : 

▪ 19 controale tematice; 
▪ 1 controale inopinate. 

Acțiunea de control inopinat a fost efectuat  ca urmare a unei sesizari privind 
modalitatea de acordare a unui  dispozitiv medical auditiv.  
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II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 
• S-au  acordat dispozitive medicale pentru asiguraţi ulterior datei decesului.

  
 

      Programe Naţionale de Sănătate  
I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv :  5 operative . 

 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 
acţiunilor de control: 

• S-au constatat neconcordanţe între medicamentele recomandate, 
consemnate în FSZ/Protocoalele de dializă şi medicamentele raportate in SIUI. 

 
     Asistenta medicala de urgență la domiciliu si transport medical neasistat 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv :  1  tematic . 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 

acţiunilor de control: nu s-au inregistrat  
disfunctionalitati/iregularitati. 

 
Controale la persoane juridice sau fizice ai caror salariati beneficiaza de CM 
conform  OUG 158/2005 

I. Acțiuni de control 
Numărul acțiunilor de control realizate efectiv : 9  inopinate. 
Acțiunile de control inopinat a fost efectuate  ca urmare a sesizarilor formulate de 
catre salariati privind neplata indemnizaţiilor pentru concedii medicale. 
II. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul 

acţiunilor de control: 
• Angajatorii nu a facut dovada achitarii integrale a indemnizatiei aferentă concediilor 

medicale 
B. Principalele probleme întâlnite în desfăşurarea activităţii de control: 

➢ Probleme la pregătirea acţiunilor de control – extragerea greoaie a datelor,  
imposibilitatea folosirii rapoartelor din SIUI în perioada 1-10 ale lunii (perioadă în 
care acesta este efectiv blocat).  

C. Propuneri de îmbunătăţire a activităţii: 
➢ Organizarea de programe de instruire/perfecţionare.                             

 

IX. COMPARTIMENT RELATII PUBLICE 
 

Activitatea Compartimentului Relații Publice, Purtător de Cuvânt pe parcursul anului 
2019 a asigurat comunicarea instituției cu publicul țintă, cu asigurați, neasigurați, 
reprezentanți media și  jurnaliști. 

Activitatea de comunicare a cuprins atât relația directă cu cetățenii, cât și 
informarea acestora prin intermediul liniilor telefonice, site-ului și mass-mediei, si anume: 

-menținerea relației cu asigurații pe liniile telefonice și prin intermediul audiențelor 
la CAS Bacău; 

-formularea răspunsurilor la solicitările scrise transmise de către petenți prin email 
sau în format scris și transmiterea lor în termenul legal; 
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-formularea răspunsurilor la cererile formulate în baza Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes public și transmiterea lor în termenul legal; 

-elaborarea sintezei lunare privin petițiile, audiențele, apelurile TELVERDE; 
-realizarea zilnică a revistei presei -realizarea lunară a analizei imaginii în presă 
-organizarea conferințelor de presă/briefing de presă/declarații de presă. 
-menținerea relației cu jurnaliștii și furnizarea constantă de informații publice 
  
Pe parcursul anului 2019 la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, au fost 

înregistrate 46 petiții, care au fost soluționate fie direct de către Compartimentul Relații 
Publice, Purtător de Cuvânt, fie redirecționate spre soluționare compartimentelor de 
specialitate. 

Activitatea de relații cu publicul s-a concretizat în soluționarea a 2674 de solicitări 
ale asiguraților, din care: 

-petiții scrise, email-uri, fax-uri au fost în număr de 46 
-solicitări directe din partea asiguraților au fost în număr de 12.628; 
-apeluri pe linia TELVERDE și pe alte linii telefonice-în număr de 7065 ; 
-audiențe în număr de 166 ; 
Distribuția solicitărilor provenite de la asigurați prin intermediul liniei telefonice TEL 

VERDE, petiții scrise, solicitări directe, audiențe defalcată pe luni este: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând conținutul petițiilor, rezultă că problematica acestora a vizat o paletă 
largă de activități: modalitatea de transfer la medicul de familie, datele de contact ale 
furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, informații privind modalitatea de 
acordare a serviciilor medicale spitalicești, clinice paraclinice, dentare și a dispozitivelor 
medicale, reclamații privind activitatea furnizorilor de  servcicii medicale, medicamente și 
dispozitive medicale dobândirea calității de asigurat, informații privind cardul național de 
asigurări de sănătate/cardul european de sănătate și a formularelor europene, informații 
privind programele naționale, etc. 

 
Distribuția valorica a solicitărilor provenite de la asigurați prin intermediul liniei 

telefonice TEL VERDE, petiții scrise, solicitări directe, audiențe, pe tipuri de domenii de 
asistență medicală. 
 

Luna Informatii 

telefonice 

Audiențe Petitii Solicitări 

directe 

Total luna 

ianuarie 599 9 4 614 1.226 

februarie 605 9 3 755 1.372 

martie 941 9 3 990 1.943 

aprilie 702 18 4 834 1.558 

mai 589 15 2 986 1.592 

iunie 587 15 4 1.086 1.692 

iulie 584 10 7 1.483 2.084 

august 578 14 5 1.427 2.024 

septembrie 536 12 6 1.327 1.881 

octombrie 483 16 2 1.050 1.551 

noiembrie 436 23 4 1.008 1.471 

decembrie 425 16 2 1.068 1.511 

TOTAL 7.065 166 46 12.628 19.905 
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1. Asistenţa medicală primară 330 
2. Asistenţa medicală spitalicească 163 
3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 226 
4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 
282 
5. Medicamente în tratamentul ambulatoriu 166 
6. Îngrijiri medicale la domiciliu 67 
7. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice 
sau fiziologice 254 
8. Programe naționale de sănătate 31 
9. OUG 158/2005 278 
10. Modalități de asigurare 14.086 
11. Diverse 383 
12. Informații privind cardul european de sănătate 2406 
13. Informații privind cardul național de sănătate 3850 
14. Formulare europene 957 
15. Contractul-cadru/Norme de aplicare 0 
 

În cursul anului 2019, în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public, CAS Bacău, prin Președinte Director 
General și purtătorul de cuvânt desemnat, a organizat întâniri cu presa, a difuzat materiale 
și comunicate de presă, pentru informarea opiniei publice asupra activității instituției, 
astfel fiind furnizate următoarele informații publice: 

- numărul persoanelor asigurate și neasigurate și detalierea pe categorii, evoluția 
numărului de concedii medicale de care au beneficiat asigurații și a sumelor decontate de 
către CAS Bacău pentru indemnizații de concedii medicale, situația cardurilor de asigurări 
sociale de sănătate, informații privind furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale și 
medicamente, date statistice privind beneficiarii formularelor S1 și S2, persoane fizice 
române și străine. 

 - date generale privind activitatea de control desfășurată de către reprezentanții 
CAS Bacău la furnizorii de servicii medicale, dispozitive medicale și medicamente. 

- date ce privesc modul de derulare a programelor naționale de sănătate, precum și 
a contractelor cost-volum-rezultat pentru tratamentul hepatitei cronice virale C. 

- difuzarea materialelor informative asupra diferitelor evenimente apărute pe 
parcursul anului 2019, dar și informații privind modificările legislative referitoare la 
Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru 
pensionari, date privind evaluarea situației asigurării cu dispozitive medicale, cu sau fără 
contribuție personală. 

- informarea partenerilor contractuali cu privire la prelungirea termenului de aplicare 
a prevederilor Contractului-cadru respectiv prelungirea prin acte adiționale a contractelor 
de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. 

 
Au fost difuzate către mass-media comunicate de presă, buletine informative și au fost 
acordate interviuri pe diferite teme, referitoare la informațiile de interes public gestionate 
de către Președintele Director General cât și de purtătorul de cuvânt desemnat. 
 

Activitatea de asigurare a accesului la informațiile de interes public de către CAS 
Bacău, din anul 2019 cuprins soluționarea a 46 de solicitări de informații publice din 
domenii de interes diferite (utilizarea banilor publici, modul de îndeplinire a atribuțiilor 
instituției publice, informații privind actele normative).  


