
         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

Perioada  
01.01.2022– 30.06.2022 

 

CAPITOLUL I. 

 

Datele necesare evaluării standardelor de performanță și indicatorilor de referință 

asociați standardelor de performanţă  din Planul de management al CAS BN 

 

Nr. 

Crt. 

Indicatorul de performanţă 

general / specific 

Valoare de 

apreciere și 

perioadă 

Cuantificarea 

valorii 

 de apreciere  

I. CAP I: Funcţia management – 

PREVIZIUNE 

 Standard de performanţă ANALIZĂ şi 

PLANIFICARE 

        

     Indicatori de referinţă   

1.  Structura organizatorică a Casei de Asigurări 
de Sănătate este stabilită conform 

organigramei cadru şi în concordanţă cu 
misiunea şi scopul Casei de Asigurări de 
Sănătate: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte 

fără actiuni 
restante /obiective 

nerealizate 
trim/an 

 

 

 

 

 

5 

2.  Elaborarea proiectului de buget anual pe baza 
indicatorilor macroeconomici în scopul 
finanţării unor acţiuni cărora le sunt asociate 
obiective şi indicatori de rezultat şi de 
eficienţă, precizând domeniile de activitate, 
obiectivele urmărite, acţiunile şi rezultatele 
aşteptate, inclusiv cu evidenţierea diferenţelor 

faţă de bugetul anului anterior, justificat prin 
definirea, cuantificarea şi includerea unor noi 
activităţi 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte .  

100% 
/an  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

CAS 

BISTRIŢA NĂSĂUD 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

BISTRIŢA – NĂSĂUD 
4400 – Bistriţa , str. Grănicerilor , nr.5 

tel : 0263/213256;213323;213393;213673;213376;213138;213745 

fax : 0263/213201 

e-mail : directorgeneral@casbn.ro CF: 11320078 

Cont: 301511320078 

TREZORERIA BISTRITA 
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3.  Estimarea cheltuielilor prevăzute în 
propunerile de trimestrializare şi transmise la 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt 
justificate în raport cu necesarul activităţilor 
finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte.  

Trimestrializare 
corecta al 

anagajamentelor 
legale 

 

 

 

 

 

 

5 

4.  Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare solicitate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la: 
 a) corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor 
formulate prin note/precizări): 
 - respectarea cerinţelor - 5 puncte;  
- nerespectare cerinţelor - 0 puncte; 

100% trim/an 
respectare cerinţe 

machete de 
raportare 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare solicitate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la:  
 b) respectarea termenelor de raportare: 

 - respectarea termenelor - 5 puncte; 
 - nerespectarea termenelor - 0 puncte; 5.  

trim/an 
respectarea 

termenelor  de 
raportare 

 

 

 

 

 

5 

5.  Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în 
machetele de raportare fără regim special a 

indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate curative şi datele existente în SIUI: 
 - concordanţă pentru toate 
programele/subprogramele naţionale de 
sănătate curative - 5 puncte; 
 - neconcordanţă - 0 puncte. 

Monitorizare date 
SIUI și date 

raportate în 
machete PNS 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6.  Identificarea activităţilor care implică protecţia 
şi prelucrarea datelor cu caracter personal la 
nivelul fiecărei directii, inclusiv din 
subordonarea directa a DG: 
- da - 5 puncte; 

- nu - 0 puncte. 

Identificarea 
activităţilor de la 
nivelul fiecărui 
compartiment 

 
 

 
 

5 

7.  Înregistrarea de incidente referitoare la 
încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE si a 
Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a acestuia: 
 - nu - 5 puncte; 

 - da - 0 puncte.  

 
100%/lunar 

Fara incidente de 

incalcare a 
Regulamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

8.  Elaborare şi implementare procedură 
documentată referitoare la prelucrarea datelor 
cu caracter personal    

  - da - 5 puncte; 

Monitorizare 
respectare 
procedură 

 

 

 

5 
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  - nu - 0 puncte. 

9.  Realizarea acţiunilor de control în 
concordanţă cu planurile de activităţi 
actualizate Diferenţa între acţiunile de 
control realizate faţă de cele planificate: 
 - sub 25%- 5 puncte  
- între 35%-25%-4 puncte 
 - între 45%-35%-3puncte 

 - între 55%-45%-2 puncte 
 - peste 55%-1punct 

 
 

100%/trim 
 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă – OBIECTIVE 

MANAGERIALE 
  

Indicatori de referinţă   

10.  Gradul de realizare al indicatorilor de 

referinţă asociati obiectivelor generale, 
corelat cu misiunea, scopul, viziunea, 
valorile, principiile de eficienţă şi eficacitate 
în activitate stabilite prin planul de 
management conform raportului de activitate 
transmis semestrial. 
- 100% - 5 puncte 
- 51% - 99% - 2 puncte 

- sub 50% - 0 puncte 

100%/semestrial 

Realizarea 
integrala a 

indicatorilor de 
referinta 

repartizati 
compartimentelor si 

salariatilor 

 

 

 

 

 

 

 

5 

11.  Planul de management şi Planul de activitate 
sunt transmise la Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate anual/semestrial 

actualizate/reevaluate în funcţie de 
legislaţia/bugetul/priorităţile de etapă: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte 

100%/semestrial 
Transmiterea 
planului de 

activitate si de 
management 

 

 

 

 

 

5 

12.  Realizarea analizei de sistem de tip PEST 

privind influenţa factorilor de mediu (social, 
economic, politic, tehnic, etc.) asupra CAS : 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

100% anual 

Va fi anexă în 
raportul anual de 
activitate, se 
evaluează anual. 

 

 

 

5 

 CAP II: B. Funcţia managementului - 

ORGANIZARE 
Standard de performanţă - ATRIBUŢII, 

FUNCŢII 

  

    Indicatori de referinţă   

13.  Monitorizarea concordanţei datelor 
patrimoniului aferent imobilelor 
(construcţii/terenuri) aflate în proprietatea 
CAS , date ce vizează inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public/privat al 
statului în extrasele de carte funciară, precum 
şi valoarea de inventar a acestora: 
- concordanţa datelor - 5 puncte; 
- neconcordanţa datelor - 0 puncte 

Monitorizarea 
concordanţei 

datelor 
patrimoniului 

cu datele de 
cadastru si carti 

funciare 

 

 

 

 

 

 

 

5 

14.  Monitorizarea procesului de reevaluare a 
activelor fixe corporale în conformitate cu OG 
nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniu instituţiilor 

Efectuarea 
periodica a 
reevaluarii 

patrimoniului 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00066739.htm
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publice, OMF nr. 3.471/2008 Norme 
metodolog privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificari, completări 
ulterioare: 

- reevaluarea activelor fixe corporale - 5 
puncte; 
- nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 
pte. 

 

 

 

 

 

5 

15.  Monitorizarea demersurilor legale privind 

actualizarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public/privat al 
statului şi/sau actualizarea documentaţiei 
cadastrale şi a extraselor de carte funciară 
aferente, după caz, demersuri ce urmează să 
se întreprindă în termen de 5 zile de la data 
producerii oricăror modificări cantitative 

/valorice asupra patrimoniului aferent 
imobilelor aflate în proprietatea CAS : 
- actualizarea inventarului centralizat - 5 
puncte; 
- neactualizarea inventarului centralizat - 0 
puncte. 

Monitorizarea 

demersurilor 
legale privind 
actualizarea 
inventarului 
centralizat al 
bunurilor din 

domeniul 

public/privat al 
statulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

16.  Respectarea termenelor de transmitere către 
CNAS, a propunerilor motivate în vederea 
elaborării proiectelor de acte normative: 
- propuneri transmise în termen şi motivate - 
5 puncte; 
- propuneri transmise în termen, fără 

motivare - 1 punct; 
- propuneri transmise fără respectarea 
termenelor - 0  

Respectarea 
termenelor de 

transmitere 

 

 

 

 

5 

17.  Transmiterea de către CAS, în dosarele în 

care CNAS este parte, de date 
neconcordante*) către: CNAS, instanţele 
judecătoreşti, experţi judiciari, părţile adverse 
CNAS, etc. 
*) Indicativul se raportează 
- transmitere în integralitate de date 
concordante   5 puncte; 
- transmitere de date neconcordante - 0 

puncte. 

Transmitere în 

integralitate de 
date concordante    

 

 

 

 

 

 

 

5 

18.  Respectarea termenelor în care sunt întocmite 
şi transmise către CNAS    formularele 
europene E125 RO, precum şi alte situaţii 

solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale: 
a) pentru formularele europene E125 RO: 
- în termen - 5 puncte; 
- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

100%/semestrial 
 

 

 

 

 

 

 

5 

b)alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale: 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 1-10 

100%/semestrial 
 

 

 

5 

https://idrept.ro/00117327.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
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zile - 2 puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 11-15 
zile  1 punct; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie peste 
16 zile – 0 puncte 

19.  Ponderea formularelor europene E125 RO, 
solicitărilor de  acordarea de prevedere 
bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor 
externe returnate de CNAS  din totalul celor 
transmise, ca urmare a completării defectuoase 

a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor 
legale în vigoare: 
- sub 5% - 5 puncte; 
- între 6 - 10% returnate - 4 puncte; 
- între 11% - 15% returnate - 3 puncte; 
- între 16% - 20% returnate - 2 puncte; 
- peste 21% returnate - 0 puncte. 

100%/semestrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

20.  Ponderea formularelor E125, sau similare, 
emise de instituţiile competente din statele 
membre ale Uniunii Europene/Spaţiului 
Economic European/Elveţia, prelucrate la 
nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca 

rezultat întocmirea de solicitări pentru 
acordare de prevedere bugetară sau 
contestarea acestora, precum şi transmiterea 
acestora la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate), din totalul formularelor transmise 
de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe 
parcursul unui an calendaristic: 

 - 71% - 100% - 5 puncte; 
 - 61% - 70% - 2 puncte; 
 - 51% - 60% - 1 punct; 
 - sub 50% - 0 puncte. 

100% Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

21.  Respectarea formatului standardizat (pe hârtie 
şi electronic) stabilit prin Ordin CNAS 
729/2009 de aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi 
recuperare cheltuieli reprezentând asistenţa 
medicală acordată în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul 
sănătăţii la care România este parte, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prin 
circularele transmise de CNAS pentru toate 
documentele întocmite şi transmise de CAS în 
vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în 
baza documentelor internaţionale în domeniul 
sănătăţii: 

- respectarea formatului standardizat - 5 
puncte; 
- nerespectarea formatului standardizat - 0 
puncte; 
NOTĂ: Acest indicator se va evalua 
semestrial/anual. 

100%/semestrial 
Anual 

Respectarea 
formatului 

standardizat (atât 
a celui pe hârtie, 

cât şi a celui 
electronic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

https://idrept.ro/00124394.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
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22. Asigurarea respectării termenelor lunare de 
raportare electronica şi pe format hârtie a 
consumului de medicamente către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea 
stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de 

deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, 
CV/CVR: 
 - respectarea termenului - 5 puncte  
- nerespectarea termenului - 0 puncte; 

100% lunar  

 

 

 

 

 

 

5 

23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare 

cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie 
contractuală cu CAS privind raportarea 
electronică în PIAS a consumului de 
medicamente prin farmaciile cu circuit 
închis: 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte 

100% lunar  

 

 

 

 

 

5 

24. Respectarea termenelor de raportare a 
situaţiilor statistice trimestriale privind 
activitatea desfăşurată de furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, pe baza contractelor încheiate de 

CAS cu aceştia: 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- nerespectarea termenului de raportare - 0 
puncte 

100% lunar  

 

 

 

 

 

5 

25. Fişa postului/atribuţiile delegate sunt asumate 
prin semnătură de către salariaţi: 
- în proporţie de 100% - 5 puncte 
- între 51%-99% - 3 puncte 
- sub 50% - 0 puncte 

100%  
Verificare 
existent 

semnatura   
inlocuitor 

 

 

5 

26. Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni 
informative/ şedinţe de lucru cu privire la 
legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după 
caz, în luarea deciziilor a personalului din 
subordine2 
- da - 5 puncte 

- nu - 0 puncte 
1 şi 2

Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi 

detaliate în raportul de activitate 
3
Notă: indicator cu raportare anuală 

100%/semestrial 
anual 

 

 

 

 

 

5 

 CAP III: C. Funcţia management - 

COORDONARE 
Standard de performanţă - 

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII, 

PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT 

ASIGURAŢILOR 

  

 Indicatori de referinţă   

27. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura 
informarea asiguraţilor conform prevederilor 
legale: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte 

100 % la 
solicitare 
Site CAS 

 

 

 

5 



 7 

28. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza 
chestionarului de evaluare, aprobat prin 
ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar 
pe semestru*): 
Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o 

singură dată pe semestru pe un eşantion de 
400 de asiguraţi. 
- 50 - 100% - 5 puncte; 
- 20 - 49% - 3 puncte; 
- sub 19% - 1 punct. 

100%/semestrial 
anual 

 

 

 

 

 

 

 

5 

29. Monitorizarea activităţii de suport de 
specialitate referitor la Platforma informatică 
din asigurările de sănătate (PIAS), atât la 
nivelul casei, cât şi pentru furnizorii de 
servicii medicale, farmaceutice, dispozitive 
medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu 
incidentele constatate de CNAS     

*)Monitorizarea incidentelor de competenţa 
CAS  raportate la CNAS    . 
- între 96% şi 100% - 5 puncte; 
- între 70% şi 95% - 3 puncte; 
- sub 69 % - 0 puncte 

100 % lunar  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

30. Monitorizarea activităţilor de gestiune, 
distribuţie a cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate şi suport privind utilizarea 
acestuia, care revin CAS conform 
reglementărilor legale în vigoare: 
- 100% - 5 puncte; 
- sub 99% - 0 puncte 

100 %  
lunar 

 

 

 

 

 

5 

31. Monitorizarea activităţilor legate de 
introducerea datelor în sistemul informatic, 
distribuţia cardului european, conform 
legislaţiei în vigoare: 

- peste 90% - 5 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 

100 % 
permanent 

 

 

 

 

5 

32. Monitorizarea actualizării datelor şi 
informaţiilor publicate pe site-urile CAS 
pentru toate domeniile de activitate şi a 

raportărilor on-line pentru furnizorii 
prevăzuţi de actele normative: 
- 100% - 5 puncte; 
- între 90% şi 99% - 3 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 

100 %  
permanent 

 

 

 

 

 

5 

33. Monitorizarea activităţilor legate de 
transmiterea în sistemul dosarului electronic 
de sănătate al pacientului (DES) de către 
furnizorii de servicii medicale a informaţiilor 
şi datelor medicale stabilite prin actele 
normative în vigoare: 
- peste 75% din numărul asiguraţilor care au 

primit servicii medicale - 5 puncte; 
- sub 74% din nr. asiguraţi care au primit 
servicii medicale - 0 puncte 

Peste 75 % /sem  
Transfer date si 

informatii in DES 
din totalul 

serv.medicale 
acordate  

 

 

 

 

 

 

 

5 

34. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire 

la echipamente şi licenţe IT*): 

100 % trimestru 

verificarea 
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- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

 *) Indicatorul se raportează la perioada 
mandatului de  director general. 

functionalitatii si 
fiabilitatii  echip. 

actualizarea 
licentelor de lucru 

5 

35. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la 
politicile de securitate şi confidenţialitate a 
datelor Regulamentului (UE) 2016/679, 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

 
100 %  

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

5 

36. Respectarea termenelor de raportare a 

situaţiilor statistice trimestriale privind 
activitatea desfăşurată de furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, pe baza contractelor încheiate cu 
CAS: 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 

1-11 zile - 2 p 
- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 
12-15 zile 1p 
- întârziere raportăr CAS pe suport hârtie - 
peste 16 zile  0 p 

100 % 

trimestrial 

 

 

 

 

 

 

5 

37. Număr de litigii pierdute prin Comisia de 
arbitraj 
*) Indicatorul se raportează la perioada 
mandatului DG 
- 0 - 5 puncte; 
- 1 sau peste 1 - 0 puncte 

100 % 
 semestru 

 

 

 

 

5 

 Standard  performanţă - INFORMARE, 

COMUNICARE 

  

Indicatori de referinţă   

38. Există o strategie a comunicării (internă şi 
externă): 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte; 

Da exista   

 

5 

39. Număr de apariţii în mass-media în scopul 
promovării imaginii sistemului de asigurări 
de sănătate şi informarea asiguraţilor: 
- peste 12 articole - 5 puncte 

- între 10-11 articole - 4 puncte 
- între 8-9 articole - 3 puncte 
- între 6-7 articole - 2 puncte 
- între 4-5 articole - 1 punct 
- între 0-3 articole - 0 puncte 

12 articole/ 
semestru  

 

 

 

5 

40. Ponderea articolelor în totalul apariţiilor în 
media în scopul promovării imaginii 
sistemului de asigurări de sănătate şi 
informării asiguraţilor: 
- articole pozitiv-informative - peste 60% - 5 
puncte; 

articole pozitiv-
informative - 

peste 60% 

 

 

 

 

5 

https://idrept.ro/12045068.htm
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- articole pozitiv-informative - între 40 şi 
60% - 4 puncte; 
- articole pozitiv-informative peste 30% - 2 
puncte; 
- articole negative1 în proporţie de peste 70% 

- 0 puncte 
Nota

1
 cu justificare în raportul de 

activitate 

41. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi 
apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a 

transmis răspunsul la Casa de Asigurări de 
Sănătate: 
- transmis în termen - 5 puncte; 
- netransmis - 0 puncte 

 
100 % 

trimestru/an 

 

 

 

 

5 

42 Cuantificarea trimestrială a evenimentelor 
media (conferinţe de presă, apariţii în direct 
la TV şi radio local): 
- sub 3 evenimente - 0 puncte; 
- 3 evenimente - 3 puncte; 
- 4-6 evenimente - 5 puncte. 

  

 

 

 

 

5 

43. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi 
actualizare pe site-ul CAS  a tuturor 
informaţiilor conform prevederilor 
contractului-cadru, Legii 544/2001 şi 
OG 27/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi normelor de aplicare a 

actelor normative menţionate 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

afişare publică şi 
actualizare pe 
site-ul CAS  a 

tuturor 
informaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

5 

44. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de 
administraţie: 

- cel puţin o şedinţă pe lună - 5 puncte; 
- nici o şedinţă pe lună - 0 puncte. 

1 întâlnire/ 
lună 

 

 

5 

45. Întâlniri lunare cu partenerii sistemului: 
- cel puţin 1 întâlnire/lună - 5 puncte; 

- nici o întâlnire/lună - 0 puncte. 

1 întâlnire/ 
lună 

 

5 

46. Organizarea de întâlniri de lucru, seminare, 
pentru informarea profesională a salariaţilor 
(1 seminar/semestru): 
- da - 5 puncte 

- nu - 0 puncte 

1 seminar/ 
semestru 

 

 

 

5 

 Standard performanţă - MANAGEMENT 

FINANCIAR 

  

Indicatori de referinţă   

47 Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul 
de scadenţă la sfârşitul perioadei de 

raportare, din care: 
- fără plăţi restante - 5 puncte; 
- existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de 
la termenul de scadenţă - 0 puncte 

Fara plati 
 restante 

 

 

 

5 

48. Disponibil în cont neutilizat la finele 
perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual 
din deschiderile de credite efectuate: 
Disponibilul în cont neutilizat la finele 
perioadei de raportare 

100 % utilizat 
luna/trimestru/an 

faţă de 
deschiderea de 

credite 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00053651.htm
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lunar/trimestrial/anual reprezintă suma 
rămasă după efectuarea plăţilor din totalul 
deschiderilor de credite bugetare prezentată 
în procente, ca raport între plăţi şi 
deschideri. 

- 99%-100% faţă de deschiderea de credite - 
5 puncte; 
- 98%-99% faţă de deschiderea de credite - 3 
puncte; 
- sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 
puncte. 

 

 

 

 

 

 

5 

49. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite 
bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu 
încadrarea în total credite bugetare aprobate: 
- evaluare corectă - 5 puncte; 
- solicitări de modificare a deschiderilor 
nejustificate - 0 pct 

100 % 
trimestru/an 

 

 

 

5 

50. Respectarea cerinţelor formulate şi 
corectitudinea conţinutului în machetele de 
raportare periodică şi ocazională: 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

100 % 
trimestru/an 

 

 

 

5 

51. Respectarea termenelor de raportare privind 
situaţiile solicitate periodic sau ocazional: 
- respectarea termenelor - 5 puncte; 
- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

100 % 
trimestru/an 

 

 

5 

52. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual, 
din care: 

  

 Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL  

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 
 

100 % 
trimestru/an 

 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la Titlul II BUNURI SI SERVICII, din care: 

100 % 
trimestru/an 

 

 

 a) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 

creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru " programul najional privind 
asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor si dispozitivelor medicale in 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate". 
 - între 99% şi 100% - 5 puncte;  

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
 - sub 98% - 0 puncte.  

100 % 

 trimestru/an 

 

 

 

 

 

 

 

5 

b) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 

pentru "programe naţionale de sănătate 
curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

100 % 
 trimestru/an 

 

 

 

 

5 
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- sub 98% - 0 puncte. 

c) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 

creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru "programul privind medicamentele 
care fac obiectul contractelor cost 
volum/cost volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

 

100 % 
 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

 

 

5 

 Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trim/anual 
pentru Cheltuieli materiale. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 
anual 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trim/anual la 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

5 

  6.4 Plăţi realizate trim/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trim/anual la 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA.. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 
anual 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE. 

(cheltuieli de capital) 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 
anual 

 

 

 

 

5 

53. Creditele de angajament realizate 

trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trim/anual, din care: 

100 % 

 trim/anual 

 

 

 Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial /anual 

pentru "programul naţional privind 
asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Creditele de angajament realizate   
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trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial anual 
pentru "programe naţionale de sănătate 
curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

100 % 
 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

 

5 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/ anual 

pentru "programul privind medicamentele 
care fac obiectul contractelor cost 
volum/cost volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

100 % 
 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

 

 

 

5 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/ anual 
pentru Cheltuieli de capital. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

- sub 98% - 0 puncte. 

 
100 % 

 trimestrial/ 
anual 

 

 

 

 

5 

54. Credite de angajament contractate peste cele 
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de 
asistenţă medicală*): 

- depăşirea creditelor de angajament aprobate 
- 0 puncte; 
- încadrare în creditele de angajament 
aprobate - 5 puncte.. 

 
100 % 

 trimestrial/ 

anual 

 

 

 

 

 

 

5 

55.  Monitorizarea organizării activităţii de ţinere 

la zi a contabilităţii 
- monitorizarea - 5 puncte 
- lipsa monitorizării - 0 puncte 

 

100 % 
 trimestrial/ 

anual 

 

 

5 

56. Procesarea şi validarea lunară a cererilor de 

restituire sume reprezentând indemnizaţii, 
care se plătesc asiguraţilor şi care se 
recuperează din bugetul FNUASS, respectiv 
plata acestora: 
Gradul de verificare a cererilor din totalul 
cererilor depuse: 
- peste 75% - 5 puncte; 

- între 50%-75% - 2 puncte; 
- sub 50% - 0 puncte. 

 

75 % 
 lunar 

 

 

 

 

 

 

 

5 

57. Procesarea, validarea lunara şi plată a cererilor 
de restituire pentru concedii medicale acordate 
persoanelor aflate în carantină cu suspiciune 

de infectare cu virusul SARS CoV2** şi a 
pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia CoVid 19. 
Gradul de verificare, validare şi plată a 
cererilor din total cereri depuse pentru 
carantina sau pacienţi diagnosticaţi cu infecţia 
CoVid-19 
 - mai mare sau egal 95% - 5 puncte;  

- sub 95% - 0 puncte.   

 
100 % 
 lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 Standard performanţă - MANAGEMENT 

CONTRACTĂRE 

  

 Indicatori de referinţă   

58. Afişarea pe pagina web a CAS  a condiţiilor 
de contractare a serviciilor medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, 

inclusiv programele naţionale curative: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte; 

100% 
Publicarea 

conditiilor si 
agendei de 

contractare 

 
 

 

 

 

5 

59. Afişarea pe pagina web a CAS  a listei 

nominale a furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, 
tehnologii şi dispozitive asistive, inclusiv 
programele naţionale curative a datelor de 
contact (adresă, telefon, e-mail), a valorii de 
contract, după caz, a punctelor care au stat la 
baza stabilirii valorii de contract, după caz: 
- da - 5 puncte: 

- nu - 0 puncte; 

100% 

Afisarea listei, 
punctajului, valorii 

de contract  
Asigurarea 

transparenta 
alocare fonduri 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

60. Afişarea pe pagina web a CAS  pentru 
asistenţa medicală primară a valorii definitive 
a punctului per capita şi pe serviciu rezultate 

în urma regularizării trimestriale şi valorile 
fondurilor aprobate în trimestrul respectiv 
pentru plata punctelor per capita şi per 
serviciu: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte 

100% 
Afisare valoare 
definitiva punct 

per capita şi pe 
serviciu pentru 
regulariz trim. 

 
 
 

 

 

 

 

5 

61. Afişarea pe pagina web a CAS  pentru 
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice a valorii 
definitive a punctului pe serviciu, rezultat în 
urma regularizării trimestriale: 
- da - 5 puncte: 

- nu - 0 puncte 

100% 
Afișare val. punct 

definitiv/trim. 
pentru serv clinice 

 

 

 

 

 

5 

62.  Monitorizarea organizării întâlnirilor cu 
furnizorii de servicii medicale, de 
medicamente şi dispozitive medicale inclusiv 
programe de sănătate curative, privind 

derularea relaţiilor contractuale şi respectarea 
actelor normative, precum şi utilizarea optimă 
a soluţiilor informatice: 
- cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de 
asistenţă medicală - 5 puncte; 
- mai puţin de o întâlnire/trimestru/domeniu 
de asistenţă medicală - 0 puncte 

 
1intalnire/ 
trimestru/  

domeniu de 

asistenta 
medicală 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

63. Monitorizarea derulării contractelor: 
- 100% servicii medicale, medicamente, 
dispozitive medicale contractate, raportate, 
validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 

puncte; 
- sub 100% servicii medicale, medicamente, 
dispozitive medicale contractate, raportate, 
validate în SIUI şi decontate în ERP - 0 

Efectuarea 100% 
a decontarii 
serviciilor 
medicale  

validate in SIUI 
prin ERP  

 

 

 

5 
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puncte. 

 Cap IV: Funcţia management - 

MANAGEMENT RESURSE UMANE 
Standard de performanţă ETICĂ, 

INTEGRITATE, RESPONSABILITATE 

  

 Indicatori de referinţă   

64. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor 
umane şi a funcţiilor publice: 

  

 

 

a) actualizarea şi corectitudinea datelor în 
portalul de management al funcţiilor publice 

şi funcţionarilor publici: 
- sub 98% - 0 puncte; 

- peste 99% - 5 puncte; 

Monitorizare 
actualizare date 

portal ANFP 

 

 

 

 

5 

b) neconcordanţe în portalul de management 
faţă de structura existentă: 

- neconcordanţe sub 5% - 5 puncte: 
- neconcordanţe peste 6% - 0 puncte. 

Monitorizare 
conformitate date 

portal ANFP cu 
structura CAS 

 

 

5 

65. Număr cazuri de încălcare a normelor de 
conduită în cadrul CAS  

  

 

 

a) număr cazuri soluţionate din total sesizări 
- 100% cazuri soluţionate - 5 puncte 
- sub 100% cazuri soluţionate - 0 puncte 

100% cazuri 
soluţionate din 
total sesizări 

 

5 

b) măsuri administrative dispuse pentru 
înlăturarea cauzelor/circumstanţelor care au 
favorizat încălcarea normelor de conduită 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte 

- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

100% 
măsuri adoptate 
pentru inlaturarea 
cauzelor care au 

favorizat abaterea 

 

 

 

5 

66.  Procent funcţionarii publici care au 
beneficiat de consiliere 

  

        a)Procent funcţionari publici de conducere 
care au beneficiat de consiliere etică din 
cauza mediului intern de lucru din total 
funcţionari publici de conducere 
- peste 50% - 0 puncte 
- între 25%-50% - 3 puncte 

- sub 25% - 5 puncte 

Sub 25% 
Funcţionari publici 
de conducere care 
au beneficiat de 
consiliere etică 

 

 

 

 

 

 

5 

 b)Procent funcţionari publici de 
execuţie/personal contractual care au 
beneficiat de consiliere etică din cauza 
mediului intern de lucru din total funcţionari 

publici de executie 
- peste 50% - 0 puncte 
- între 25%-50% - 3 puncte 
- sub 25% - 5 puncte 

Sub 25% 
Funcţionari publici 
de executie care au 

beneficiat de 

consiliere etică 

 

 

 

 

 

 

 

5 

67. Existenţa la nivelul CAS  a rapoartelor de 
evaluare şi altor sesizări întocmite de ANI 
pentru încălcarea regimului 
incompatibilităţilor/conflictului de interese 
pentru personalul CAS  în sarcina 
Directorului General. 
- nici un/o raport/sesizare - 5 puncte 
- raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte 

- raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 
puncte 

Nici un raport/ 
nici o sesizare 
intocmite de ANI 
privind conflictul 
de interese 

 

 

 

 

 

 

5 
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68. Existenţa măsurilor de prevenire a 
incidentelor de integritate adoptate/dispuse ia 
nivelul CAS : 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte; 
- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

 

Existenta masurilor 
de prevenire a unor 
eventuale incidente  

de integritate 

 

 

 

5 

69. Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare periodică şi 
ocazională privind datele aferente 
implementării Strategiei naţionale 

anticorupţie (SNA) la nivelul CAS, din care  

 
100% 
anual 

 

 

 

 

a)corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, cerinţelor formulate prin note 
/precizări): 

- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

Respectare format 
si cerinţe machete 
de raportare SNA 

 

 

 

5 

b)respectarea termenelor de raportare privind 
situaţiile solicitate periodic sau ocazional: 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 

- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte 
NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

Respectare termene 
de raportare situatii 
solicitate de SNA 

 

 

5 

70 Utilizarea de chestionare de evaluare în 
vederea aprecierii gradului de cunoaştere de 

către salariaţii CAS  a normelor privind 
Codul etic/deontologic/de conduită, 
Consilierul de etică, Declararea averilor, 
Conflictul de interese şi Incompatibilităţile: 
- utilizarea de chestionare de evaluare - 5 
puncte; 
- neutilizarea de chestionare de evaluare - 0 
puncte 

NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

100%anual  
Utilizare chestionare  

 de evaluare grad 
cunoaştere norme 
privind Codul etic/ 
Codul deontologic 
/de conduită de catre 
salariati 

 

 

 

 

 

 

5 

71. Sunt organizate întâlniri de lucru şi alte 
acţiuni motivaţionale şi de dezvoltare 
profesională 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

Întâlniri de lucru 
pentru pregatirea 

si dezvoltarea 

profesionala 

 

 

 

5 

72. Capacitatea de motivare şi fidelizare a 
personalului reflectată în: nr. demisii din 
totalul numărului de personal angajat în 

perioada de referinţă: 
- între 0%-0,59% - 5 puncte 
- între 0,6%-1 % - 3 puncte 
- peste 1% - 0 puncte 

 
Fidelizarea 

personalului si 

astfel inact sa se 
inregistreze zero 

plecari 

 

 

 

 

5 

73. Implementarea tuturor măsurilor pentru 
asigurarea protecţiei la nivelul CAS  pentru 
limitarea răspândirii infectării cu virusul 
SARS CoV2** 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
**NOTĂ: aplicabilitatea tuturor datelor 

referitoare la SARS CoV2 este valabilă 
exclusiv pe perioada menţinerii actelor 
normative care reglementează pandemia cu 
CoVid 

Emitere decizii 
 masuri si urmarire 

implementare 
Plan masuri de 
urgenta si asig. 

continuitate 
Masuri profilaxie 

loc de munca 

 

 

 

 

5 
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 Standard de performanţă - COMPETENŢĂ, 

PERFORMANŢĂ 

  

 Indicatori de referinţă    

74. Este asigurată repartizarea/distribuirea 
chestionarelor de identificare a nevoilor de 
formare profesională elaborate de CNAS 
către personalul din subordine şi propunerea 
de teme de instruire adecvate/adaptate 
cerinţelor de dezvoltare profesională a 
acestora4 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală 

100%anual  
asigurare 
distribuire 

chestionare de 
identificare a 
nevoilor de 

formare 

profesională 

 

 

 

 

 

 

 

5 

75. Rapoartele de evaluare cuprind propuneri de 
teme concrete, adaptate nevoilor instituţionale 

şi de dezvoltare profesională a funcţionarilor 
publici în raport cu performanţele individuale 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală, 

obligatoriu prevăzut în chestionarul de 

identificare a nevoilor de formare 

100%anual  
Verificare existenta 

propuneri de teme 
pregatire profesion 
formulate de 
evaluator în raport 
cu performanţele 
individuale notate 

 

 

 

 

5 

76. Transmiterea la CNAS a rezultatelor 
procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale la termenele stabilite 
de CNAS 5 
- da - 5 puncte 

- nu - 0 puncte 
5
Notă: indicator cu raportare anuală 

100% anual  
Raportarea in 

termen a 
rezultatelor 

evaluarii anuale 

 

 

 

 

5 

77. Existenţa incidentelor negative 
înregistrate/raportate, generate de aplicarea 

defectuoasă a măsurilor de securitate a 
sistemelor informatice gestionate: 
- nu - 5 puncte 
- da - 0 puncte 

Fara incidente 
înregistrate in 

aplic măsurilor  
de securitate a 
sistemelor inform  

 

 

 

 

5 

 CAP V Funcţia management CONTROL - 

EVALUARE 
Standard de performanţă - 

SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE 

  

 Indicatori de referinţă   

78. 1.Gradul de implementare a recomandărilor 
formulate în rapoartele de audit intern, cu 
termene de implementare în perioada de 
raportare: 
- 100% - 5 puncte; 

- 75%-99% - 3 puncte; 
- sub 75% - 0 puncte 

Implementarea 
tuturor 

recomandarilor 
formulate  

100% 

 

 

 

 

5 

79. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a 
misiunii de audit desfăşurate de Direcţia 

audit public intern, pentru fiecare din 
obiectivele urmărite, conform raportului de 
audit intern finalizat în perioada de 
raportare*): 
*) Se cuantifică numai pentru casele la care a 

Obtinerea 
calificativului 

functional pentru 
toate obiectivele 
auditate de catre 

DAPI 
CNAS 
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fost întocmit raport de audit în perioada de 
raportare (trimestru). 
- peste 11 obiective cu calificativul 
"funcţional" - 5 puncte; 
- între 7-11 obiective cu calificativul 

"funcţional" - 2 puncte; 
- sub 7 obiective cu calificativul "funcţional" 
- 0 puncte 

 

 

5 

80. Calificativul acordat activităţii de organizare, 
implementare, funcţionare şi dezvoltare 

privind Standardele de control 
intern/managerial, urmare a evaluării prin 
misiunile de audit public intern 
- calificativul funcţional - 5 puncte 
- calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 
- calificativul critic - 0 puncte 

Obtinerea 
calificativului 

functional pt toate 
Standardele  
de control 

intern/managerial 

 

 

 

 

 

5 

81. Aprecierea funcţionalităţii activităţilor 
auditate conform obiectivelor misiunilor de 
audit public intern 
- 100% obiective cu calificativul funcţional - 
5 puncte 
- 80-100% obiective cu 

calificativul funcţional şi 20% cu 
calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 
- sub 80% obiective cu 
calificativul funcţional - 0 puncte 

Calificativ 
functional pentru 
toate obiectivele 
auditate de către 

alte organisme de 
audit public intern 

 

 

 

 

5 

82. Respectarea termenelor de transmitere a 
punctului de vedere la proiectul Raportului 
de audit public intern 
- respectarea termenului de răspuns - 5 
puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 
zile - 3 puncte 

- întârzierea termenului de răspuns peste 6 
zile - 0 puncte 

Formularea și 
transmiterea în 

termen a punctului 
de vedere privind 
proiectul de audit 

 

 

 

5 

83. Respectarea termenelor de transmitere a 
Planului de acţiune şi a Calendarului de 
implementare a recomandărilor din Raportul 

de audit public intern aprobat 
- respectarea termenului de răspuns - 5 
puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 
zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns peste 6 
zile - 0 puncte 

Respectare termene 
de transmitere a 

Planului de  actiuni 

și Calendarului de 
implementare a 
recomandărilor 

 

 

 

 

 

5 

84. Respectarea termenelor de comunicare a 
stadiului progresului înregistrat în procesul 
de implementare a recomandărilor din 
Raportul de audit public intern aprobat 
conform calendarului asumat 

- respectarea termenului de comunicare - 5 
puncte 
- întârzierea termenului de comunicare cu 1-5 
zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de comunicare peste 6 

Raportarea la 
termenele stabilite 

a măsurilor și 
recomandărilor 

formulate 

respectiv stadiului 
și progresului 

înregistrat 

 

 

 

 

 

5 
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zile - 0 punct 
*) Aceşti indicatori de referinţă se aplică 
pentru misiunile de audit public intern 
efectuate în perioada de raportare la 
structurile organizatorice aflate în subordinea 

directă a Directorului General al CAS 

85. Introducerea şi actualizarea informaţiilor 
privind implementarea măsurilor din 
rapoartele de control în modulul "Corpul de 
control" (SIUI) 

- peste 90% - 5 puncte; 
- între 70%-90% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

Operarea și 
monitorizarea 
stadiului de 

implementare  a 

măsurilor de 
control în SIUI  

 

 

 

 

 

5 

86. Ponderea valorii măsurilor anulate din 

valoarea totală a măsurilor cu impact 
financiar asupra fondurilor publice 
administrate de Casa de Asigurări de 
Sănătate  rezultate ca urmare a acţiunilor de 
control. 
- sub 5% - 5 puncte 
- între 20%-5% - 3 puncte 
- peste 20% - 0 puncte. 

Anularea prin 

neaprobare sau 
contestare a 

sumelor imputate 
sub 5% 

 

 

 

 

 

 

5 

 Standard de performanţă - PROCEDURI   

 Indicatori de referinţă   

87. Proceduri documentate elaborate, în raport cu 
activităţile procedurale identificate: 
- 91-100% activităţi procedurale pentru care 
au fost elaborate proceduri documentate - 5 

puncte; 
- 76-90% activităţi procedurale pentru care 
au fost elaborate proceduri documentate - 2 
puncte; 
- 0-75% activităţi procedurale pentru care au 
fost elaborate proceduri documentate - 0 
puncte 

95% 
Activităţi 

procedurale 
pentru care au 

fost elaborate 
proceduri 

documentate 

 

 

 

5 

88. Transmiterea în termen a situaţiei 
centralizatoare anuale privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de 
control intern managerial, a stadiului 
implementării standardelor de control intern 

managerial şi a situaţiei sintetice a 
rezultatelor evaluării; 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportării - 0 puncte 

Transmiterea în 
termen a situaţiei 

centralizatoare 
anuale privind 

stadiul implem şi 

dezvoltării SICM 
100% anual  

 

 

 

 

 

 

 

5 

89. Nivelul de implementare a standardelor de 
control intern/managerial la nivelul CAS : 
- 100% - 5 puncte; 
- între 80 - 99% - 3 puncte; 
- sub 80% - 0 puncte. 

Implementarea in 
totalitate a celor 16 

standarde 
control intern 
managerial 

 

 

5 

 Standard performanţă - EVALUARE, 

CONTROL 

  

 Indicatori de referinţă   

90. Gradul de recuperare a sumelor aferente 
acţiunilor de control: 

Peste 95% 
grad de 
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- peste 95% - 5 puncte; 
- 70-94% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

recuperare a 
sumelor imputate 

5 

91. Urmărirea implementării măsurilor dispuse 
prin rapoartele de control încheiate ca urmare 
a acţiunilor de control derulate de structurile 
de control din cadrul CAS : 
- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control 100% - 5 
puncte; 

- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control, 66,66% - 
99,99% - 3 puncte; 
- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control, 0% - 
66,65% - 0 puncte. 
 

Monitorizare 
implementare 

măsuri acţiuni de 
control CAS 

 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă - EFICIENŢĂ ŞI 

EFICACITATE 

  

 Indicatori de referinţă   

92. 
7
NOTĂ: se acordă calificative de la 1 la 5 de 

către direcţiile de specialitate ale CNAS pe 

baza raportului de activitate semestrial/anual al 

CAS şi evaluărilor management CNAS. 

1.Capacitatea de a organiza  

2.Capacitatea de a conduce  

3.Capacitatea de coordonare  

4.Capacitatea de control 

5.Capacitatea de a obţine cele mai bune 

rezultate 

6.Abilităţi în gestionarea resurselor financiare, 

umane, informaţionale, de timp. 

  

 Standard de performanţă - CAPACITATE 

DECIZIONALĂ 

  

 Indicatori de referinţă   

93. Planul de dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial este elaborat şi actualizat: 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

Elaborare şi 
actualizare plan 

dezvoltare control 
intern managerial 

 

94 Comisia de monitorizare a implementării şi 
dezvoltării sistemului de control managerial a 
avut cel puţin o întâlnire/şedinţă/ trimestru 
(conform minutei de şedinţă): 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte 

Cel putin 2 
intâlniri/an  

comisie 

 

95 Registrul riscurilor a fost elaborat în conf. 
ANEXA 1 la OSGG 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

- 100% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 5 puncte; 
- 70-99% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 3 puncte; 
- 50%-69% grad de completare a secţiunilor 

Completare 
corectă a 

registrului 
riscurilor 
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Registrului riscurilor - 1 punct; 
- 0-49% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 0 puncte 

96. Nivelul de implementare a standardelor de 
control intern/ managerial la nivelul CAS : 
- 100% - 5 puncte; 
- între 80-99% - 3 puncte; 
- sub 80% - 0 puncte. 

Implementare 
integrala a 

standardelor de 
control intern 
managerial 

 

97. Competenţa decizională: 
DG  are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu 
simţ de răspundere şi conform competenţei 
legale cu respectarea actelor normative şi a 
ordinelor Preşedintelui CNAS, cu privire la 
desfăşurarea activităţii CAS . 

  

98. Capacitatea de a delega 
Capacitatea de a delega atribuţii personalului 
din subordine care corespunde din punct de 
vedere legal şi al competenţelor proprii, în 
scopul realizării la timp şi în mod 

corespunzător a obiectivelor structurii 
conduse în conformitate cu Codul 
administrativ. 
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CAPITOLUL II. 

 

Rezultate obţinute din analiza standardelor de performanță și indicatorilor de 

referință asociați, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru perioada  

01.01.2022 – 30.06.2022 

 

 
Din analiza standardelor de performanță și a nivelului de realizare a indicatorilor de referință asociați 

standardelor de performanță, așa cum sunt prezentați în macheta din Capitolul I, se definesc următoarele 

rezultate: 

 

Nr. 

Crt. 

Indicatorul de performanţă 

general / specific 

Valoare de apreciere și 

perioadă 

Cuantificare

a valorii 

 de 

apreciere  

I. CAP I: Funcţia management – 

PREVIZIUNE 

 Standard de performanţă ANALIZĂ şi 

PLANIFICARE 

        

     Indicatori de referinţă   

1. Structura organizatorică a Casei de Asigurări 
de Sănătate este stabilită conform 
organigramei cadru şi în concordanţă cu 
misiunea şi scopul Casei de Asigurări de 
Sănătate: 
 - da - 5 puncte 

 - nu - 0 puncte 

S-a respectat 
organigrama 

cadru,structura 
organizatorică al 

indtituției stabilită în 
concordanță cu misiunea 

și scopul instituției 

 

 

 

 

 

5 

2. Elaborarea proiectului de buget anual pe baza 
indicatorilor macroeconomici în scopul 
finanţării unor acţiuni cărora le sunt asociate 

obiective şi indicatori de rezultat şi de 
eficienţă, precizând domeniile de activitate, 
obiectivele urmărite, acţiunile şi rezultatele 
aşteptate, inclusiv cu evidenţierea diferenţelor 
faţă de bugetul anului anterior, justificat prin 
definirea, cuantificarea şi includerea unor noi 
activităţi 
 - da - 5 puncte 

 - nu - 0 puncte .  

 
 Proiectul de buget an 

2022, Notele de 

fundamentare și 
estimările pentru 

perioada 2023 – 2025, 
au fost elaborate în 
termen și raportate 

CNAS.  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estimarea cheltuielilor prevăzute în 
propunerile de trimestrializare şi transmise la 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt 

justificate în raport cu necesarul activităţilor 
finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte.  

Trimestrializare corecta 
al anagajamentelor 

legale. Da se realizează 

în raport cu necesarul de 
activități contractate și 
asigurarea continuității 

actului medical pe 
perioada contractată. 

 

 

 

 

 

 

5 

4. Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare solicitate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la: 
 a) corectitudinea conţinutului (respectarea 

S-au respectat și se 
respectă cerințele. 
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formatului, formulelor de calcul, cerinţelor 
formulate prin note/precizări): 
 - respectarea cerinţelor - 5 puncte;  
- nerespectare cerinţelor - 0 puncte; 

 

 

5 

Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare solicitate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la:  
 b) respectarea termenelor de raportare: 
 - respectarea termenelor - 5 puncte; 

 - nerespectarea termenelor - 0 puncte; 5.  

Se respectă termenele de 
raportare. 

 

 

 

 

 

5 

5. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în 
machetele de raportare fără regim special a 
indicatorilor specifici aferenţi 

programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate curative şi datele existente în SIUI: 
 - concordanţă pentru toate 
programele/subprogramele naţionale de 
sănătate curative - 5 puncte; 
 - neconcordanţă - 0 puncte. 

Monitorizare date SIUI 
și date raportate în 

machetele PNS. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6. Identificarea activităţilor care implică protecţia 
şi prelucrarea datelor cu caracter personal la 
nivelul fiecărei directii, inclusiv din 
subordonarea directa a DG: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

S-au identificat 
activitățile până la nivel 
de compartiment,care 
implică protecția și 

prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

 
 

 
 

5 

7. Înregistrarea de incidente referitoare la 
încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE si a 
Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere 
în aplicare a acestuia: 
 - nu - 5 puncte; 
 - da - 0 puncte.  

 
Nu s-au identificat 

incidențe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

8. Elaborare şi implementare procedură 
documentată referitoare la prelucrarea datelor 
cu caracter personal    
  - da - 5 puncte; 

  - nu - 0 puncte. 

Monitorizare respectare 
procedură. 

DA 

 

 

 

5 

9. Realizarea acţiunilor de control în 
concordanţă cu planurile de activităţi 
actualizate. 
 Diferenţa între acţiunile de control realizate 

faţă de cele planificate: 
 - sub 25%- 5 puncte  
- între 35%-25%-4 puncte 
 - între 45%-35%-3puncte 
 - între 55%-45%-2 puncte 
 - peste 55%-1punct 

Plan realizat în proporție 
de100%. 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă – OBIECTIVE 

MANAGERIALE 
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Indicatori de referinţă   

10. Gradul de realizare al indicatorilor de 

referinţă asociati obiectivelor generale, 
corelat cu misiunea, scopul, viziunea, 
valorile, principiile de eficienţă şi eficacitate 
în activitate stabilite prin planul de 
management conform raportului de activitate 
transmis semestrial. 
- 100% - 5 puncte 
- 51% - 99% - 2 puncte 

- sub 50% - 0 puncte 

Realizarea integrala al 

indicatorilor de referință 
repartizați direcțiilor și 

structurilor subsecvente. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

11. Planul de management şi Planul de activitate 
sunt transmise la Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate anual/semestrial 

actualizate/reevaluate în funcţie de 
legislaţia/bugetul/priorităţile de etapă: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte 

Planul de manaagement 
a fost actualizat și 
imbunătățit după 

promovarea examenului 
de DG al CAS BN 

 

 

 

 

 

5 

12. Realizarea analizei de sistem de tip PEST 

privind influenţa factorilor de mediu (social, 
economic, politic, tehnic, etc.) asupra CAS : 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

Nu este cazul realizarii 

analizei de sistem cu 
ocazia intocmirii 
Raportului pe sem.I.an 
2022. 

 

 

 

Nu e cazul 

 CAP II: B. Funcţia managementului - 

ORGANIZARE 
Standard de performanţă - ATRIBUŢII, 

FUNCŢII 

  

    Indicatori de referinţă   

13. Monitorizarea concordanţei datelor 
patrimoniului aferent imobilelor 
(construcţii/terenuri) aflate în proprietatea 
CAS , date ce vizează inventarul centralizat 

al bunurilor din domeniul public/privat al 
statului în extrasele de carte funciară, precum 
şi valoarea de inventar a acestora: 
- concordanţa datelor - 5 puncte; 
- neconcordanţa datelor - 0 puncte 

Monitorizarea 
concordanţei datelor 

patrimoniului 
cu datele de cadastru si 

carti funciare 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

14. Monitorizarea procesului de reevaluare a 
activelor fixe corporale în conformitate cu OG 
nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniu instituţiilor 
publice, OMF nr. 3.471/2008 Norme 
metodolog privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificari, completări 
ulterioare: 
- reevaluarea activelor fixe corporale - 5 
puncte; 
- nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 
pte. 

Efectuarea reevaluarii 
Patrimoniului s-a 
realizat de expert 

ANEVAR, în noiembrie 
2021. 

Reevaluarea activelor 
fixe corporale efectuată 

conform reglementărilor 
legale. 

S-a realizat de expert 
ANEVAR in noiembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

15. Monitorizarea demersurilor legale privind 
actualizarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public/privat al 
statului şi/sau actualizarea documentaţiei 
cadastrale şi a extraselor de carte funciară 

Monitorizarea 
demersurilor legale 
privind actualizarea 

inventarului centralizat 
al bunurilor din 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00066739.htm
https://idrept.ro/00117327.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
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aferente, după caz, demersuri ce urmează să 
se întreprindă în termen de 5 zile de la data 
producerii oricăror modificări cantitative 
/valorice asupra patrimoniului aferent 
imobilelor aflate în proprietatea CAS : 

- actualizarea inventarului centralizat - 5 
puncte; 
- neactualizarea inventarului centralizat - 0 
puncte. 

domeniul public/privat 
al statului. 

S-au efectuat toate 
demersurile legale 
pentru actualizarea 

inventarului centralizat. 
 
 

 

 

 

 

 

5 

16. Respectarea termenelor de transmitere către 

CNAS, a propunerilor motivate în vederea 
elaborării proiectelor de acte normative: 
- propuneri transmise în termen şi motivate - 
5 puncte; 
- propuneri transmise în termen, fără 
motivare - 1 punct; 
- propuneri transmise fără respectarea 

termenelor - 0  

Respectarea termenelor 

de transmitere a 
raportărilor care sunt și 

motivate 

 

 

 

 

5 

17. Transmiterea de către CAS, în dosarele în 
care CNAS este parte, de date 
neconcordante*) către: CNAS, instanţele 
judecătoreşti, experţi judiciari, părţile adverse 

CNAS, etc. 
*) Indicativul se raportează 
- transmitere în integralitate de date 
concordante   5 puncte; 
- transmitere de date neconcordante - 0 
puncte. 

Transmitere în 
integralitate de date 

concordante    

 

 

 

 

 

 

 

5 

18. Respectarea termenelor în care sunt întocmite 
şi transmise către CNAS    formularele 
europene E125 RO, precum şi alte situaţii 
solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale: 

a) pentru formularele europene E125 RO: 
- în termen - 5 puncte; 
- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

Indicatorul se 

evaluează și se 

raportează semestrial 

 

 

În termen 

 

 

 

 

 

5 

 

 

b)alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale: 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 1-10 

zile - 2 puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 11-15 
zile  1 punct; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie peste 
16 zile – 0 puncte 

Indicatorul se eval. și se 
raportează sem. 

Se respectă termenul 

de raportare 

 

 

5 

19. Ponderea formularelor europene E125 RO, 
solicitărilor de  acordarea de prevedere 
bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor 
externe returnate de CNAS  din totalul celor 
transmise, ca urmare a completării defectuoase 
a acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor 
legale în vigoare: 

- sub 5% - 5 puncte; 

E125 formulare si 
E125Ro transmise către 

CNAS, 0 formulare 
returnate de CNAS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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- între 6 - 10% returnate - 4 puncte; 
- între 11% - 15% returnate - 3 puncte; 
- între 16% - 20% returnate - 2 puncte; 
- peste 21% returnate - 0 puncte. 

20. Ponderea formularelor E125, sau similare, 
emise de instituţiile competente din statele 
membre ale Uniunii Europene/Spaţiului 
Economic European/Elveţia, prelucrate la 
nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca 
rezultat întocmirea de solicitări pentru 

acordare de prevedere bugetară sau 
contestarea acestora, precum şi transmiterea 
acestora la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate), din totalul formularelor transmise 
de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pe 
parcursul unui an calendaristic: 
 - 71% - 100% - 5 puncte; 

 - 61% - 70% - 2 puncte; 
 - 51% - 60% - 1 punct; 
 - sub 50% - 0 puncte. 

501 formulare E125 
transmise de CNAS, 501 

formulare E125 
prelucrate și transmise 

către CNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

21. Respectarea formatului standardizat (pe hârtie 
şi electronic) stabilit prin Ordin CNAS 

729/2009 de aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi 
recuperare cheltuieli reprezentând asistenţa 
medicală acordată în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul 
sănătăţii la care România este parte, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin 

circularele transmise de CNAS pentru toate 
documentele întocmite şi transmise de CAS în 
vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în 
baza documentelor internaţionale în domeniul 
sănătăţii: 
- respectarea formatului standardizat - 5 

puncte; 
- nerespectarea formatului standardizat - 0 
puncte; 
NOTĂ: Acest indicator se va evalua 
semestrial/anual. 

Se respectă formatul 
standardizat( atât a celui 

pe hârtie,cât și a celui 
standardizat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

22. Asigurarea respectării termenelor lunare de 
raportare electronica şi pe format hârtie a 
consumului de medicamente către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea 
stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de 
deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, 
CV/CVR: 

 - respectarea termenului - 5 puncte  
- nerespectarea termenului - 0 puncte; 

Se respectă termenele de 
raportare 

 

 

 

 

 

 

 

5 

23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare 
cu paturi şi centre de dializă aflate în relaţie 
contractuală cu CAS privind raportarea 

electronică în PIAS a consumului de 
medicamente prin farmaciile cu circuit 

Se realizează 
monitorizarea în 

integralitate 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00124394.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
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închis: 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte 

 

5 

24. Respectarea termenelor de raportare a 
situaţiilor statistice trimestriale privind 
activitatea desfăşurată de furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, pe baza contractelor încheiate de 
CAS cu aceştia: 
- respectarea termenului de raportare - 5 

puncte; 
- nerespectarea termenului de raportare - 0 
puncte 

Se respectă termenele de 
raportare 

 

 

 

 

 

 

5 

25. Fişa postului/atribuţiile delegate sunt asumate 

prin semnătură de către salariaţi: 
- în proporţie de 100% - 5 puncte 
- între 51%-99% - 3 puncte 
- sub 50% - 0 puncte 

Da sunt asumate prin 

semnătura, în proporție 
de 100% 

 

 

5 

26. Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni 

informative/ şedinţe de lucru cu privire la 
legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după 
caz, în luarea deciziilor a personalului din 
subordine2 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
1 şi 2

Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi 

detaliate în raportul de activitate 
3
Notă: indicator cu raportare anuală 

Comitetul director se 

întâlnește în ședințe de 
lucru săptămânal, tot 

colectivul de funcționari 
odată pe lună, sunt 
consultați în luarea 

deciziilor. 
Da 

 

 

 

 

 

 

5 

 CAP III: C. Funcţia management - 

COORDONARE 
Standard de performanţă - 

CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII, 

PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

SERVICIULUI PUBLIC FURNIZAT 

ASIGURAŢILOR 

  

 Indicatori de referinţă   

27. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura 
informarea asiguraţilor conform prevederilor 

legale: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte 

100 % la solicitare și 
prin afișare pe 

site CAS BN 

 

 

 

5 

28. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza 
chestionarului de evaluare, aprobat prin 

ordinul preşedintelui CNAS - un chestionar 
pe semestru*): 
Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o 
singură dată pe semestru pe un eşantion de 
400 de asiguraţi. 
- 50 - 100% - 5 puncte; 
- 20 - 49% - 3 puncte; 

- sub 19% - 1 punct. 

 
 

100%, au fost 
chestionați un număr de 

400 de asigurați. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

29. Monitorizarea activităţii de suport de 
specialitate referitor la Platforma informatică 
din asigurările de sănătate (PIAS), atât la 

nivelul casei, cât şi pentru furnizorii de 

Incidențele identificate 
prin monitorizare de 

competența CAS BN se 

raporteaza CNAS 
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servicii medicale, farmaceutice, dispozitive 
medicale, angajatori şi asiguraţi, în raport cu 
incidentele constatate de CNAS     
*)Monitorizarea incidentelor de competenţa 
CAS  raportate la CNAS    . 

- între 96% şi 100% - 5 puncte; 
- între 70% şi 95% - 3 puncte; 
- sub 69 % - 0 puncte 

Incidențele identificate 
s-au raportat în 

integralitate la CNAS: 

 

 

 

 

 

5 

30. Monitorizarea activităţilor de gestiune, 
distribuţie a cardului naţional de asigurări 

sociale de sănătate şi suport privind utilizarea 
acestuia, care revin CAS conform 
reglementărilor legale în vigoare: 
- 100% - 5 puncte; 
- sub 99% - 0 puncte 

Se realizează în procent 
de 100 % , 

lunar 

 

 

 

 

 

5 

31. Monitorizarea activităţilor legate de 
introducerea datelor în sistemul informatic, 
distribuţia cardului european, conform 
legislaţiei în vigoare: 
- peste 90% - 5 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 

Se realizează în procent 
de 100 %, 
permanent 

 

 

 

 

5 

32. Monitorizarea actualizării datelor şi 
informaţiilor publicate pe site-urile CAS 
pentru toate domeniile de activitate şi a 
raportărilor on-line pentru furnizorii 
prevăzuţi de actele normative: 

- 100% - 5 puncte; 
- între 90% şi 99% - 3 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 

Se realizează în procent 
de 100 %,  
permanent 

 

 

 

 

 

5 

33. Monitorizarea activităţilor legate de 
transmiterea în sistemul dosarului electronic 

de sănătate al pacientului (DES) de către 
furnizorii de servicii medicale a informaţiilor 
şi datelor medicale stabilite prin actele 
normative în vigoare: 
- peste 75% din numărul asiguraţilor care au 
primit servicii medicale - 5 puncte; 
- sub 74% din nr asiguraţi care au primit 

servicii medicale - 0 puncte 

Informatii privind 
obligativitatea 

inregistrarii in DES au 
fost transmise la toti 
furnizorii de servicii 
medicale care au aceasta 
obligatie și au fost 
publicate pe site-ul CAS 
BN. Statisticile privind 

inregistrările în DES 
începând cu luna mai 
2022 nu au mai fost 
transmise de CNAS. 
 

 

 

 

Nu a fost 

cazul 

 

 

 

34. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire 
la echipamente şi licenţe IT*): 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

 *) Indicatorul se raportează la perioada 
mandatului de 

 director general. 

Se realizează verificarea 
functionalității și 

fiabilității  
echipamentelor și 

actualizarea licentelor 
de lucru. Da. 

 

 

5 

35. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la 
politicile de securitate şi confidenţialitate a 
datelor Regulamentului (UE) 2016/679, 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

 
Se respectă politicile de 

securitate și de 
confidențialitate a 

datelor în procent de 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/12045068.htm
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personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

100 % și 
permanent 

 

 

5 

36. Respectarea termenelor de raportare a 
situaţiilor statistice trimestriale privind 
activitatea desfăşurată de furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, pe baza contractelor încheiate cu 
CAS: 

- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 
1-11 zile - 2 p 
- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 
12-15 zile 1p 
- întârziere raportăr CAS pe suport hârtie - 

peste 16 zile  0 p 

 
Se respectă termenele de 

raportare 

 

 

 

 

 

 

5 

37. Număr de litigii pierdute prin Comisia de 
arbitraj 
*) Indicatorul se raportează la perioada 
mandatului DG 
- 0 - 5 puncte; 

- 1 sau peste 1 - 0 puncte 

Nu a fost cazul în 
sem.I.2022. Nr litigii 

zero. 

 

 

 

 

5 

 Standard  performanţă - INFORMARE, 

COMUNICARE 

  

Indicatori de referinţă   

38. Există o strategie a comunicării (internă şi 

externă): 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte; 

Da există.   

 

5 

39. Număr de apariţii în mass-media în scopul 
promovării imaginii sistemului de asigurări 
de sănătate şi informarea asiguraţilor: 

- peste 12 articole - 5 puncte 
- între 10-11 articole - 4 puncte 
- între 8-9 articole - 3 puncte 
- între 6-7 articole - 2 puncte 
- între 4-5 articole - 1 punct 
- între 0-3 articole - 0 puncte 

In trim.I.2022, am evitat 
expunerea, protejându-
mă de COVID-19, în 

trim.II.2022 șase(6) 
apariții în mass-media în 

scopul promovării 
imaginii sistemului de 

asigurări de sănătate, din 
care un interviu de două 
ore la TV Bistriteanul, 

interviu reluat de post de 
mai multe ori, interviu 

in direct cu intrebări din 
partea telespectatorilor. 
Interviuri in presa scrisă 
Toate solicitările mass-
media au fost onorate. 

Am evitat organizarea 
de conferințe de presă în 

trim.I.2022 la nivelul 
sediului CAS BN, 
pentru a proteja 

funcționarii publici de 
posibila infectare de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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COVID-19. 

40. Ponderea articolelor în totalul apariţiilor în 
media în scopul promovării imaginii 
sistemului de asigurări de sănătate şi 

informării asiguraţilor: 
- articole pozitiv-informative - peste 60% - 5 
puncte; 
- articole pozitiv-informative - între 40 şi 
60% - 4 puncte; 
- articole pozitiv-informative peste 30% - 2 
puncte; 

- articole negative1 în proporţie de peste 70% 
- 0 puncte 
Nota

1
 cu justificare în raportul de 

activitate 

Articole pozitiv-
informative - peste 60% 

 

 

 

 

5 

41. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi 

apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a 
transmis răspunsul la Casa de Asigurări de 
Sănătate: 
- transmis în termen - 5 puncte; 
- netransmis - 0 puncte 

Audiențele se țin regulat 

în fiecare săpămână în 
ziua de miercuri de către 

DG CAS BN, s-a 
răspuns la toate petițiile 
și apelurile TelVerde în 

termen. 

 

 

 

 

5 

42 Cuantificarea trimestrială a evenimentelor 
media (conferinţe de presă, apariţii în direct 
la TV şi radio local): 
- sub 3 evenimente - 0 puncte; 
- 3 evenimente - 3 puncte; 
- 4-6 evenimente - 5 puncte. 

 

 

6 evenimente din care,  
5 evenimente pozitive si 

un eveniment cu 
comentarii neutre. 

 

 

 

 

5 

43. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi 
actualizare pe site-ul CAS  a tuturor 
informaţiilor conform prevederilor 
contractului-cadru,Legii 544/2001 şi 

OG 27/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi normelor de aplicare a 
actelor normative menţionate 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

S-a realizat afişarea 
publică şi actualizarea 

pe site-ul CAS  a tuturor 
informaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

5 

44. Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de 
administraţie: 
- cel puţin o şedinţă pe lună - 5 puncte; 
- nici o şedinţă pe lună - 0 puncte. 

O ședință pe 
lună 

 

 

5 

45. Întâlniri lunare cu partenerii sistemului: 
- cel puţin 1 întâlnire/lună - 5 puncte; 
- nici o întâlnire/lună - 0 puncte. 

O întâlnire/lună  

5 

46. Organizarea de întâlniri de lucru, seminare, 
pentru informarea profesională a salariaţilor 

(1 seminar/semestru): 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

1 întâlnire/lună 
1 seminar/semestru 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă - MANAGEMENT 

FINANCIAR 

  

Indicatori de referinţă   

https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00053651.htm
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47 Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul 
de scadenţă la sfârşitul perioadei de 
raportare, din care: 
- fără plăţi restante - 5 puncte; 
- existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de 

la termenul de scadenţă - 0 puncte 

Fără plăți 
 restante 

 

 

 

5 

48. Disponibil în cont neutilizat la finele 
perioadei de raportare lunar/trimestrial/anual 
din deschiderile de credite efectuate: 
Disponibilul în cont neutilizat la finele 

perioadei de raportare 
lunar/trimestrial/anual reprezintă suma 
rămasă după efectuarea plăţilor din totalul 
deschiderilor de credite bugetare prezentată 
în procente, ca raport între plăţi şi 
deschideri. 
- 99%-100% faţă de deschiderea de credite - 

5 puncte; 
- 98%-99% faţă de deschiderea de credite - 3 
puncte; 
- sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 
puncte. 

Raportul între plăți și 
deschideri este de 

99,99% la 30.06.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

49. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite 
bugetare pe domenii de asistenţă medicală cu 
încadrarea în total credite bugetare aprobate: 
- evaluare corectă - 5 puncte; 
- solicitări de modificare a deschiderilor 
nejustificate - 0 pct 

Deschiderile de credite   
s-au evaluat corect în 

limita creditelor 
bugetare aprobate. 

 

 

 

5 

50. Respectarea cerinţelor formulate şi 
corectitudinea conţinutului în machetele de 
raportare periodică şi ocazională: 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

Se respectă cerințele din 
machete, machetele 

raportate sunt corecte. 

 

 

 

5 

51. Respectarea termenelor de raportare privind 
situaţiile solicitate periodic sau ocazional: 
- respectarea termenelor - 5 puncte; 
- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

Termenele de raportare 
se respectă 

 

 

5 

52. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual, 
din care: 

  

 Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL  

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 
 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 

deschise latitlul I 
Cheltuieli de personal 
la 30.06.2022 au fost în 

procent de 99,70% 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la Titlul II BUNURI SI SERVICII, din care: 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 

deschise la 30.06.2022 
au fost în procent de 

99,99% 

 

 

 a) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru " programul național privind 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 

deschise la 30.06.2022 
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asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor si dispozitivelor medicale in 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate". 
 - între 99% şi 100% - 5 puncte;  

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
 - sub 98% - 0 puncte.  

au fost în procent de 
99,99% 

 

 

 

 

 

2 

b) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru "programe naţionale de sănătate 

curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 
deschise au fost de 

99,99 %. 
  
 

 

 

 

 

5 

c) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru "programul privind medicamentele 
care fac obiectul contractelor cost 
volum/cost volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 
deschise au fost de 

99,96 %. 
 

 

 

 

 

 

5 

 Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trim/anual 
pentru Cheltuieli materiale. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 
deschise au fost de 

98,57%. 
 

 

 

 

2 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele bugetare deschise trim/anual la 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 
deschise au fost de 

100%. 

 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trim/anual raportat la creditele 
bugetare deschise trim/anual la TITLUL IX 

ASISTENTA SOCIALA.. 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 
la creditele bugetare 
deschise au fost de 

99,99%. 
 

 

 

 

5 

  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la 

creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
la TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE. 

(cheltuieli de capital) 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Plățile realizate raportat 

la creditele bugetare 
deschise au fost de… 

Nu a fost cazul  
 

 

 

Nu a fost 

cazul 

53. Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trim/anual, din care: 

  

 

 Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 

angajament aprobate trimestrial /anual 
pentru "programul naţional privind 

Creditele de angajament 
realizate, raportat la 

creditele de angajament 
aprobate  
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asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

97,89 % 
  
 

 

 

 

 

0 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial anual 

pentru "programe naţionale de sănătate 
curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Creditele de angajament 
realizate, raportat la 

creditele de angajament 

aprobate  
98,68 % 

 
 

 

 

 

 

 

2 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/ anual 
pentru "programul privind medicamentele 
care fac obiectul contractelor cost 
volum/cost volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Creditele de angajament 
realizate, raportat la 

creditele de angajament 
aprobate  
98,07 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportat la creditele de 

angajament aprobate trimestrial/ anual 
pentru Cheltuieli de capital. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

Creditele de angajament 
realizate, raportat la 

creditele de angajament 
aprobate  

Nu a fost cazul 
 

 

 

 

 

Nu a fost 

cazul 

54. Credite de angajament contractate peste cele 
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de 
asistenţă medicală*): 
- depăşirea creditelor de angajament aprobate 
- 0 puncte; 
- încadrare în creditele de angajament 
aprobate - 5 puncte.. 

Valoarea creditelor de 
angajament contractate 

se încadrează în 
valoarea creditele de 
angajament aprobate. 

 

 

 

 

 

 

5 

55.  Monitorizarea organizării activităţii de ţinere 
la zi a contabilităţii 
- monitorizarea - 5 puncte 
- lipsa monitorizării - 0 puncte 

Contabilitatea se ține la 
zi și se monitorizează 

lunar. 

 

 

5 

56. Procesarea şi validarea lunară a cererilor de 
restituire sume reprezentând indemnizaţii, 
care se plătesc asiguraţilor şi care se 
recuperează din bugetul FNUASS, respectiv 
plata acestora: 

Gradul de verificare a cererilor din totalul 
cererilor depuse: 
- peste 75% - 5 puncte; 
- între 50%-75% - 2 puncte; 
- sub 50% - 0 puncte. 

Lunar se validează și se 
procesează peste 75 % 

din Cererile de restituire 
sume reprezentând 

indemnizații. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

57. Procesarea, validarea lunara şi plată a cererilor 
de restituire pentru concedii medicale acordate 
persoanelor aflate în carantină cu suspiciune 

Validarea și plata lunară 
a cererilor de restiuire 
pentru CM acordate 

 

 

 



 33 

de infectare cu virusul SARS CoV2** şi a 
pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia CoVid 19. 
Gradul de verificare, validare şi plată a 
cererilor din total cereri depuse pentru 
carantina sau pacienţi diagnosticaţi cu infecţia 

CoVid-19 
 - mai mare sau egal 95% - 5 puncte;  
- sub 95% - 0 puncte.   

persoanelor infectate cu 
SARS CoV 2, este mai 

mare sau egal cu 95 % 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă - MANAGEMENT 

CONTRACTARE 

  

 Indicatori de referinţă   

58. Afişarea pe pagina web a CAS  a condiţiilor 
de contractare a serviciilor medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, 
inclusiv programele naţionale curative: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte; 

Publicarea conditiilor și 
agendei de contractare 

a fost realizată cu 
respectarea HG 
nr.696/2021 și a 

Contractului-Cadru 

 
 

 

 

 

5 

59. Afişarea pe pagina web a CAS  a listei 
nominale a furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, 
tehnologii şi dispozitive asistive, inclusiv 
programele naţionale curative a datelor de 

contact (adresă, telefon, e-mail), a valorii de 
contract, după caz, a punctelor care au stat la 
baza stabilirii valorii de contract, după caz: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte; 

Afisarea listei, 
punctajului și a valorilor 
de contract    s-a realizat. 
Asigurarea transparentă 
de alocare a fondurilor 

publice s-a realizat cu 
respectarea Normelor 

metodologice de aplicare 
a Contractului-cadru, 
respective a CO-Ca și 

Legii nr.95/2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

60. Afişarea pe pagina web a CAS  pentru 
asistenţa medicală primară a valorii definitive 
a punctului per capita şi pe serviciu rezultate 
în urma regularizării trimestriale şi valorile 
fondurilor aprobate în trimestrul respectiv 
pentru plata punctelor per capita şi per 

serviciu: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte 

Act normativ modificat 
a aparut sintagma 

valoarea garantată a 
unui punct” per capita”, 

și sintagma valoarea 
garantată a unui punct 

pe serv.medical. 
Modificare cu 

01.04.2022. Pentru 
trim.I.2022 s-au afișat 

valorile definitive și s-a 
realizat regularizarea. 

 
 
 

 

 

 

 

5 

61. Afişarea pe pagina web a CAS  pentru 
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice a valorii 
definitive a punctului pe serviciu, rezultat în 
urma regularizării trimestriale: 
- da - 5 puncte: 

- nu - 0 puncte 

Act normativ modificat 
a aparut sintagma 

valoarea garantată a 
unui punct pe 
serv.medical. 
Modificare cu 

01.04.2022. Pentru 
trim.I.2022 s-a afișat 

valoarea definitivă și s-a 
realizat regularizarea. 

 

 

 

 

 

5 

62.  Monitorizarea organizării întâlnirilor cu 
furnizorii de servicii medicale, de 
medicamente şi dispozitive medicale inclusiv 
programe de sănătate curative, privind 

 O întâlnire /trimestru în 
perioada ianuarie  – 

iunie  2022, pe fiecare 
domeniu de asistenta 
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derularea relaţiilor contractuale şi respectarea 
actelor normative, precum şi utilizarea optimă 
a soluţiilor informatice: 
- cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de 
asistenţă medicală - 5 puncte; 

- mai puţin de o întâlnire/trimestru/domeniu 
de asistenţă medicală - 0 puncte 

medicală contractată  

 

 

 

5 

63. Monitorizarea derulării contractelor: 
- 100% servicii medicale, medicamente, 
dispozitive medicale contractate, raportate, 

validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 
puncte; 
- sub 100% servicii medicale, medicamente, 
dispozitive medicale contractate, raportate, 
validate în SIUI şi decontate în ERP - 0 
puncte. 

Contractele încheiate se 
monitorizează în 

proporție de 100%, pe 

fiecare domeniu de 
asistență medical 

contractată 

 

 

 

5 

 Cap IV: Funcţia management - 

MANAGEMENT RESURSE UMANE 
Standard de performanţă ETICĂ, 

INTEGRITATE, RESPONSABILITATE 

  

 Indicatori de referinţă   

64. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor 
umane şi a funcţiilor publice: 

  

 

 

a) actualizarea şi corectitudinea datelor în 
portalul de management al funcţiilor publice 
şi funcţionarilor publici: 
- sub 98% - 0 puncte; 

- peste 99% - 5 puncte; 

  Monitorizare și 
actualizare date portal 

ANFP 

 

 

 

 

5 

b) neconcordanţe în portalul de management 
faţă de structura existentă: 
- neconcordanţe sub 5% - 5 puncte: 
- neconcordanţe peste 6% - 0 puncte. 

Monitorizare, 
conformitate date portal 
ANFP cu structura CAS, 

nu au fost 

neconcordanțe 

 

 

5 

65. Număr cazuri de încălcare a normelor de 
conduită în cadrul CAS  

  

 

 

a) număr cazuri soluţionate din total sesizări 
- 100% cazuri soluţionate - 5 puncte 
- sub 100% cazuri soluţionate - 0 puncte 

Nu s-au încălcat 
normele de conduită, nu 

au fost sesizări 

 

 

5 

b) măsuri administrative dispuse pentru 
înlăturarea cauzelor/circumstanţelor care au 
favorizat încălcarea normelor de conduită 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte 
- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

Nu a fost cazul să adopt 
măsuri administrative 
pentru înlăturarea 
cauzelor care să fi 
favorizat încălcarea 
normelor de conduită 

 

 

 

5 

66.  Procent funcţionarii publici care au 
beneficiat de consiliere 

  

        a)Procent funcţionarii publici de conducere 
care au beneficiat de consiliere etică din 
cauza mediului intern de lucru din total 
funcţionari publici de conducere 
- peste 50% - 0 puncte 
- între 25%-50% - 3 puncte 
- sub 25% - 5 puncte 

Nu s-a solicitat 
consiliere etică 

 

 

 

 

 

 

5 

 b)Procent funcţionarii publici de Nu s-a solicitat consiliere  
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execuţie/personal contractual care au 
beneficiat de consiliere etică din cauza 
mediului intern de lucru din total funcţionari 
publici de executie 
- peste 50% - 0 puncte 

- între 25%-50% - 3 puncte 
- sub 25% - 5 puncte 

etică.  

 

 

 

 

 

5 

67. Existenţa la nivelul CAS  a rapoartelor de 
evaluare şi altor sesizări întocmite de ANI 
pentru încălcarea regimului 

incompatibilităţilor/conflictului de interese 
pentru personalul CAS  în sarcina 
Directorului General. 
- nici un/o raport/sesizare - 5 puncte 
- raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte 
- raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 
puncte 

Nici un raport/ 
nici o sesizare 
intocmite de ANI 

privind conflictul de 
interese 

 

 

 

 

 

 

5 

68. Existenţa măsurilor de prevenire a 
incidentelor de integritate adoptate/dispuse la 
nivelul CAS : 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte; 
- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

 

Existenta masurilor de 
prevenire a unor eventuale 
incidente de integritate 

 

 

 

5 

69. Respectarea cerinţelor formulate în 
machetele de raportare periodică şi 
ocazională privind datele aferente 

implementării Strategiei naţionale 

anticorupţie (SNA) la nivelul CAS, din care  

Cerințele se respectă 
100% 

Nu este 

cazul 

 

 

a)corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, cerinţelor formulate prin note 
/precizări): 

- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

Respectarea formatului 
și a cerințelor din 
machetele de raportare 

SNA 

Nu este 

cazul 

b)respectarea termenelor de raportare privind 
situaţiile solicitate periodic sau ocazional: 

- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte 
NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

Respectarea termenelor de 
raportare a situațiilor 

solicitate de SNA 

Nu este 

cazul 

70 Utilizarea de chestionare de evaluare în 
vederea aprecierii gradului de cunoaştere de 

către salariaţii CAS  a normelor privind 
Codul etic/deontologic/de conduită, 
Consilierul de etică, Declararea averilor, 
Conflictul de interese şi Incompatibilităţile: 
- utilizarea de chestionare de evaluare - 5 
puncte; 
- neutilizarea de chestionare de evaluare - 0 

puncte 
NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

Se utilizeaza chestionare de 
evaluare grad cunoaștere 

norme privind Codul 
etic/Codul deontologic/de 

conduit de către 
funcționarii publici. 

 

 

 

 

 

Nu este 

cazul 

71. Sunt organizate întâlniri de lucru şi alte 
acţiuni motivaţionale şi de dezvoltare 

profesională 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

Da. S-au organizat 
întâlniri de lucru 

pentru pregatirea si 
dezvoltarea 

profesională. 

 

 

 

5 

72. Capacitatea de motivare şi fidelizare a Fidelizarea personalului  
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personalului reflectată în: nr. demisii din 
totalul numărului de personal angajat în 
perioada de referinţă: 
- între 0%-0,59% - 5 puncte 
- între 0,6%-1 % - 3 puncte 

- peste 1% - 0 puncte 

astfel incat sa se 
inregistreze zero plecari. 
Si au fost zero plecari in 

sem.I.2022. 

 

 

 

5 

73. Implementarea tuturor măsurilor pentru 
asigurarea protecţiei la nivelul CAS  pentru 
limitarea răspândirii infectării cu virusul 
SARS CoV2** 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
**NOTĂ: aplicabilitatea tuturor datelor 
referitoare la SARS CoV2 este valabilă 
exclusiv pe perioada menţinerii actelor 
normative care reglementează pandemia cu 
CoVid 

 

Emiterii decizii masuri 
si urmarire 

implementare.Plan de 
masuri de urgenta si 

asig.continuitate. 

 

 

 

 

5 

 Standard de performanţă - COMPETENŢĂ, 

PERFORMANŢĂ 
  

 Indicatori de referinţă    

74. Este asigurată repartizarea/distribuirea 
chestionarelor de identificare a nevoilor de 

formare profesională elaborate de CNAS 
către personalul din subordine şi propunerea 
de teme de instruire adecvate/adaptate 
cerinţelor de dezvoltare profesională a 
acestora4 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală 

DA. Este asigurată 
distribuția chestionarelor 

de identificare a 
nevoilor de formare 

profesională elaborate 
de CNAS 

 
 

 
 
 
 
 

Nu este 

cazul 

75. Rapoartele de evaluare cuprind propuneri de 
teme concrete, adaptate nevoilor instituţionale 
şi de dezvoltare profesională a funcţionarilor 
publici în raport cu performanţele individuale 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală, 

obligatoriu prevăzut în chestionarul de 

identificare a nevoilor de formare 

 

Da. Cuprind propuneri de 
teme concrete. 

 

 

 

 

Nu este 

cazul 

76. Transmiterea la CNAS a rezultatelor 
procesului de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale la termenele stabilite 
de CNAS 5 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
5
Notă: indicator cu raportare anuală 

Rezultatele procesului 
de evaluare a 

performanțelor 
profesionale individuale 
se transmit la termenele 

stabilite. Da. 

 

 

 

 

Nu este 

cazul 

77. Existenţa incidentelor negative 
înregistrate/raportate, generate de aplicarea 
defectuoasă a măsurilor de securitate a 
sistemelor informatice gestionate: 

- nu - 5 puncte 
- da - 0 puncte 

Fara incidente 
înregistrate în aplicarea 
măsurilor de securitate a 
sistemelor informatice  

 

 

 

 

5 

 CAP V Funcţia management CONTROL - 

EVALUARE 
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Standard de performanţă - 

SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE 

 Indicatori de referinţă   

78. 1.Gradul de implementare a recomandărilor 
formulate în rapoartele de audit intern, cu 
termene de implementare în perioada de 
raportare: 

- 100% - 5 puncte; 
- 75%-99% - 3 puncte; 
- sub 75% - 0 puncte 

Recomandările 
formulate în Rapoartele 

de audit se 
implementează 100%. 

În anul 2022 am avut 
misiune de audit la 

nivelul CAS BN, din 
partea Camerei de 

Conturi.Masurile sunt în 
curs de implementare. 

 

 

 

 

5 

79. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a 
misiunii de audit desfăşurate de Direcţia 
audit public intern, pentru fiecare din 
obiectivele urmărite, conform raportului de 
audit intern finalizat în perioada de 
raportare*): 

*) Se cuantifică numai pentru casele la care a 
fost întocmit raport de audit în perioada de 
raportare (trimestru). 
- peste 11 obiective cu calificativul 
"funcţional" - 5 puncte; 
- între 7-11 obiective cu calificativul 
"funcţional" - 2 puncte; 

- sub 7 obiective cu calificativul "funcţional" 
- 0 puncte 

Nu s-a desfășurat nici o 
misiune de audit la 
nivelul CAS BN în 

perioada ianuarie - iunie 
2022. 

 

 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

80. Calificativul acordat activităţii de organizare, 
implementare, funcţionare şi dezvoltare 
privind Standardele de control 

intern/managerial, urmare a evaluării prin 
misiunile de audit public intern 
- calificativul funcţional - 5 puncte 
- calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 
- calificativul critic - 0 puncte 

Nu am avut misiune de 
audit cu această team în 

perioada de raport, 

sem.I.2022. 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

 

81. Aprecierea funcţionalităţii activităţilor 
auditate conform obiectivelor misiunilor de 
audit public intern 
- 100% obiective cu calificativul funcţional - 
5 puncte 
- 80-100% obiective cu 

calificativul funcţional şi 20% cu 
calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 
- sub 80% obiective cu 
calificativul funcţional - 0 puncte 

Nu am avut misiune de 
audit în sem.I.2022. 

 

 

 

 

Nu este 

cazul 

82. Respectarea termenelor de transmitere a 

punctului de vedere la proiectul Raportului 
de audit public intern 
- respectarea termenului de răspuns - 5 
puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 
zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns peste 6 

zile - 0 puncte 

Nu am avut misiune de 

audit,  nu am avut  raport 
de audit 

 

Nu este 

cazul 
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83. Respectarea termenelor de transmitere a 
Planului de acţiune şi a Calendarului de 
implementare a recomandărilor din Raportul 
de audit public intern aprobat 
- respectarea termenului de răspuns - 5 

puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 
zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns peste 6 
zile - 0 puncte 

Nu am avut misiune de 
audit, nu am avut raport 

de audit 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

84. Respectarea termenelor de comunicare a 
stadiului progresului înregistrat în procesul 
de implementare a recomandărilor din 
Raportul de audit public intern aprobat 
conform calendarului asumat 
- respectarea termenului de comunicare - 5 
puncte 

- întârzierea termenului de comunicare cu 1-5 
zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de comunicare peste 6 
zile - 0 punct 
*) Aceşti indicatori de referinţă se aplică 
pentru misiunile de audit public intern 
efectuate în perioada de raportare la 

structurile organizatorice aflate în subordinea 
directă a Directorului General al CAS 

Nu am avut misiune de 
audit,  nu am avut raport 

de audit 

 

 

Nu este 

cazul 

 

 

 

85. Introducerea şi actualizarea informaţiilor 
privind implementarea măsurilor din 
rapoartele de control în modulul "Corpul de 

control" (SIUI) 
- peste 90% - 5 puncte; 
- între 70%-90% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

Operarea si 
monitorizarea stadiului 

de implementare  a 

masurilor de control în 
SIUI se realizează în 

procent de 100% 

 

 

 

 

5 

86. Ponderea valorii măsurilor anulate din 
valoarea totală a măsurilor cu impact 
financiar asupra fondurilor publice 
administrate de Casa de Asigurări de 
Sănătate  rezultate ca urmare a acţiunilor de 
control. 
- sub 5% - 5 puncte 
- între 20%-5% - 3 puncte 

- peste 20% - 0 puncte. 

Anularea prin 
neaprobare sau 

contestare a sumelor 
imputate 
sub 5% 

 

 

 

 

 

 

5 

 Standard de performanţă - PROCEDURI   

 Indicatori de referinţă   

87. Proceduri documentate elaborate, în raport cu 
activităţile procedurale identificate: 
- 91-100% activităţi procedurale pentru care 

au fost elaborate proceduri documentate - 5 
puncte; 
- 76-90% activităţi procedurale pentru care 
au fost elaborate proceduri documentate - 2 
puncte; 
- 0-75% activităţi procedurale pentru care au 
fost elaborate proceduri documentate - 0 

puncte 

Toate activitățile sunt 
procedurate și s-au 
elaborate proceduri 

documentate. 

 

 

5 
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88. Transmiterea în termen a situaţiei 
centralizatoare anuale privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de 
control intern managerial, a stadiului 
implementării standardelor de control intern 

managerial şi a situaţiei sintetice a 
rezultatelor evaluării; 
- respectarea termenului de raportare - 5 
puncte; 
- întârzierea raportării - 0 puncte 

Situația anuală privind 
stadiul implementării și 
dezvoltării sistemului de 
control intern managerial 

Stadiul implementării 

standardelor de control 
intern managerial și a 

rezultatelor evaluarii, s-a 
transmis cu respectarea 
termenului de raportare. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

89. Nivelul de implementare a standardelor de 
control intern/managerial la nivelul CAS : 
- 100% - 5 puncte; 
- între 80 - 99% - 3 puncte; 
- sub 80% - 0 puncte. 

Implementarea in 
totalitate a celor 16 

standarde 
control intern 

managerial,au fost revizuite 
un numar de 5 proceduri 
operationale conf.Ord. 

nr.600/2018. 

 

 

5 

 Standard performanţă - EVALUARE, 

CONTROL 

  

 Indicatori de referinţă   

90. Gradul de recuperare a sumelor aferente 
acţiunilor de control: 

- peste 95% - 5 puncte; 
- 70-94% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

Peste 95% 
grad de recuperare a 

sumelor imputate 

 

 

5 

91. Urmărirea implementării măsurilor dispuse 
prin rapoartele de control încheiate ca urmare 

a acţiunilor de control derulate de structurile 
de control din cadrul CAS : 
- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control 100% - 5 
puncte; 
- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control, 66,66% - 

99,99% - 3 puncte; 
- implementarea măsurilor în termenele 
stabilite prin rapoartele de control, 0% - 
66,65% - 0 puncte. 

Măsurile și termenele 
stabilite în urma 

misiunilor de control în 
Rapoartele de control 

sunt realizate în procent 
de 100% 

 

 

 

 

 

5 

 Standard performanţă - EFICIENŢĂ ŞI 

EFICACITATE 

  

 Indicatori de referinţă   

92. 
7
NOTĂ: se acordă calificative de la 1 la 5 de 

către direcţiile de specialitate ale CNAS pe 

baza raportului de activitate semestrial/anual al 

CAS şi evaluărilor management CNAS. 

1.Capacitatea de a organiza  

2.Capacitatea de a conduce  

3.Capacitatea de coordonare  

4.Capacitatea de control 

5.Capacitatea de a obţine cele mai bune 

rezultate 

6.Abilităţi în gestionarea resurselor financiare, 

umane, informaţionale, de timp. 

  

 Standard de performanţă - CAPACITATE   
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DECIZIONALĂ 

 Indicatori de referinţă   

93. Planul de dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial este elaborat şi actualizat: 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

Prin decizia nr.11/2022 
la nivelul CAS BN a 

fost aprobat Programul 
de dezvoltare a 
Sistemului de 

Contr.Intern managerial 
pentru perioada 2022 – 

2023. 

 

94 Comisia de monitorizare a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control managerial a 
avut cel puţin o întâlnire/şedinţă/ trimestru 
(conform minutei de şedinţă): 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte 

Cel puțin 2 

intâlniri/semestru  
comisie 

 

 

 

 

95 Registrul riscurilor a fost elaborat în conf. 
ANEXA 1 la OSGG 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
- 100% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 5 puncte; 

- 70-99% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 3 puncte; 
- 50%-69% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 1 punct; 
- 0-49% grad de completare a secţiunilor 
Registrului riscurilor - 0 puncte 

Completare corectă a 
Registrului riscurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

96. Nivelul de implementare a standardelor de 
control intern/ managerial la nivelul CAS : 
- 100% - 5 puncte; 
- între 80-99% - 3 puncte; 
- sub 80% - 0 puncte. 

Implementare integrală 
a standardelor de control 

intern managerial 

 

 

 

97. Competenţa decizională: 
DG  are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu 
simţ de răspundere şi conform competenţei 
legale cu respectarea actelor normative şi a 
ordinelor Preşedintelui CNAS, cu privire la 
desfăşurarea activităţii CAS . 

  

98. Capacitatea de a delega 
Capacitatea de a delega atribuţii personalului 
din subordine care corespunde din punct de 
vedere legal şi al competenţelor proprii, în 

scopul realizării la timp şi în mod 
corespunzător a obiectivelor structurii 
conduse în conformitate cu Codul 
administrativ. 
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CAPITOLUL III. 

 

Situația indicatorilor economico-financiari în perioada evaluată 

 
 

Standard de performanță – MANAGEMENT FINANCIAR 

 
Plățile realizate la 30.06.2022 în sumă de 275.024.990 lei, față de creditele bugetare deschise 

în sumă de 275.053.020 lei, au fost în proporție de 99,99%, după cum urmează: 

 

Indicator de referință: 

47. Plăți restante peste 90 zile de la termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare.  
Casa de Asigurări de Sănătate jud.Bistrița-Năsăud nu înregistrează plăți restante peste 90 zile de la 

termenul de scadență la sfârșitul perioadei de raportare. 

 

48. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare. 

Disponibilul în cont a fost utilizat în procent de 99,99% față de deschiderile bugetare ,  

Disponibilul în cont la data de 30.06.2022 a fost în sumă de 28.030 lei. 

 

49.Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii de asistență medicală.  

Putem concluziona că evaluarea și solicitarea deschiderilor de credite bugetare pe domenii de 

asistență medical a fost corectă, raportat la plățile realizate la 30.06.2022 care au fost în procent de 

99,99%. 

 

50. Respectarea cerințelor formulate și corectitudinea conținutului în machetele de 

raportare periodică și ocazională. 

Rapoartele și situațiile periodice și ocazionale au respectat cerințele formulate și corectitudinea 

conținutului din machetele solicitate și au fost transmise la termenele impuse. 

 

51. Respectarea termenelor de raportare privind situațiile solicitate periodic sau ocazional.  

S-au respectat termenele de raportare. 

 

52. Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise. 

 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022, total = 275.053.020 lei, plăți realizate la 30.06.2022 a 

fost în sumă de 275.024.990 lei. Procent realizat 99,99%. 

 

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 

Titlul I Cheltuieli de personal. 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 2.531.190 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 2.523.544 lei, o realizare în procente de 99,70%. 

 

Plăți realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 

Titlul II Bunuri și servicii, pe total a fost în procente de 99,99%. 

a) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise 

trimestrial/anual pentru " programul național privind asigurarea serviciilor medicale, a 

medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate".Credite bugetare deschise la 30.06.2021 au fost în sumă de 146.961.870 lei, iar plățile 

realizate la 30.06.2022 au fost în sumă de 146.952.891 lei, o realizare în procente de 99,99%.  
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b)  Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual 

pentru "programe naţionale de sănătate curative". 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 30.011.160 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 30.009.297 lei, o realizare în procent de 99,99%. 

 

c) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual 

pentru "programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum 

rezultat". 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 10.231.160 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 10.227.463 lei, o realizare în procente de 99,96%. 

 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trim/anual 

pentru Cheltuieli materiale. 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 298.300 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 294.036 lei, o realizare în procente de 98,57%. 

 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trim/anual la TITLUL 

VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 67.164.830 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 67.16.830 lei, o realizare în procente de 100%. 

 

Plăţi realizate trim/anual raportat la creditele bugetare deschise trim/anual la TITLUL IX. 

ASISTENȚA SOCIALĂ.. 

Credite bugetare deschise la 30.06.2022 au fost în sumă de 17.854.510 lei, iar plățile realizate la 

30.06.2022 au fost în sumă de 17.852.929 lei, o realizare în procente de 99,99%. 

 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE. (cheltuieli de capital) 

 

Nu este cazul 

 

Veniturile obţinute la 30.06.2022, faţă de prevederile pentru această perioadă:  
 

Denumire 

indicator 

Prevederi bugetare la 

30.06.2022 (lei) 

Incasări realizate la 

30.06.2022 (lei) 

% încasări față de 

prevederi 

Contribuții de 

asigurări 

143.481.000 136.155.209 

 

 

 

94,89 

Contribuțiile 

angajatorilor 
6.038.000 6.353.840 

105,23 

Contribuțiile 

asiguraților 
137.443.000 129.801.369 94,44 
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PLĂȚI REALIZATE FAȚĂ DE CREDITELE BUGETARE DESCHISE  

LA 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

Credite 

bugetare 

deschise la 

30.06.2022 

Plăți realizate 

la 30.06.2022 

Procent 

% 

CHELTUIELI DE PERSONAL 2.531.190 2.523.544 99,70% 

BUNURI SI SERVICII din care : 187.502.490 187.483.687 99,99% 

Servicii medicale, medic. si dispozitive : 146.961.870 146.952.891 99,99% 

Medicamente cu si fara contributie personala 40.009.230 40.009.212 100,00% 

Dispozitive medicale 1.580.000 1.580.000 100,00% 

Asist.med.primara 22.211.970 22.203.231 99,96% 

Asist.med. - specialit.clinice 9.906.170 9.906.152 100,00% 

Asistenta medicala stomatologica 650.000 650.000 100,00% 

Asist.med.-paraclinice activ.curenta 3.725.600 3.725.576 100,00% 

Centre multifunctionale 959.180 959.024 99,98% 

Serv.med.de urgenta si transp.sanitar 159.000 159.000 100,00% 

Spitale generale 62.343.060 62.343.046 100,00% 

Unitati recuperare 604.390 604.390 100,00% 

Ingrijiri la domiciliu 389.000 389.000 100,00% 

Prestatii UE 4.424.270 4.424.260 100,00% 

PNS 30.011.160 30.009.297 99,99% 

PNS cost volum 10.231.160 10.227.463 99,96% 

Cheltuieli materiale 298.300 294.036 98,57% 

TRANSFERURI 67.164.830 67.164.830 100,00% 

ASISTENTA SOCIALA 17.854.510 17.852.929 99,99% 

ACTIVE NEFINANCIARE (chelt. de 

capital) 

0 0 0 

TOTAL 275.053.020 275.024.990 99,99% 
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Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la creditele de 

angajament aprobate trim/anual. 
 

 
Nr. 

crt. 

Indicatori Credite de 

angajament 

aprobate la 

30.06.2022 

Credite de 

angajament 

realiz. la 

30.06.2022 

Procent 

% 

1 Servicii medicale, medic. si dispozitive 214.843.750 210.068.172 97,78% 

  Medicamente 35.275.170 34.506.539 97,82% 

  Dispozitive medicale 1.440.000 1.440.000 100,00% 

  Asist.med.primara 25.145.360 22.401.106 89,09% 

  Asist.med. - specialit.clinice 10.517.110 10.200.123 96,99% 

  Asist.med. -stomatologica 719.000 713.137 99,18% 

  Asist.med.-paraclinice activ.curenta 3.678.210 3.676.900 99,96% 

  Centre multifunctionale 900.000 900.000 100,00% 

  Serv.med.de urgenta si transp.sanitar 162.000 157.390 97,15% 

  Spitale generale-activ.curenta 64.359.460 63.481.050 98,64% 

  Unitati recuperare 626.010 625.668 99,95% 

  Ingrijiri la domiciliu 390.000 377.169 96,71% 

  Prestatii UE 4.424.270 4.424.260 100,00% 

  Transferuri 67.207.160 67.164.830 99,94% 

2 Programe nationale de sanatate 30.317.750 29.916.403 98,68% 

  Medicamente 22.587.800 22.301.854 98,73% 

  Materiale sanitare 1.741.050 1.715.003 98,50% 

  Hemodializa 5.976.670 5.887.580 98,51% 

  Hemoglobina 12.230 11.966 97,84% 

3 Cost volum 9.206.510 9.028.801 98,07% 

4 Cheltuieli de capital 0,00 0,00        0  

  TOTAL 254.368.010 249.013.376 97,89% 

 

  Creditele de angajament aprobate în sumă de 254.368.010 lei s-au realizat în procent de 

97,89%. 

Creditele de angajament contractate se încadreaza în valoarea creditelor de angajament 

aprobate. 
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55. Monitorizarea organizării activității de ținere la zi  a contabilității. 

  

Contabilitatea se ține în cadrul Direcției economice, se ține la zi și asigură înregistrarea 

cronologică și sistematică a informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și 

fluxurile de trezorerie. 

Contabilitatea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de 

venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare. 

  Contabilitatea cuprinde: 

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care reflectă încasarea veniturilor și plata 

cheltuielilor aferente exercițiului bugetar; 

b) contabilitatea Trezoreriei; 

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să 

reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului 

patrimonial; 

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor de sănătate aprobate. 

Casa de Asigurări de Sănătate respectă procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale 

execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, 

organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale și le raporteaza CNAS. 

Evidența angajamentelor bugetare și legale se ține în cadrul Serviciului buget,financiar 

contabilitate. 

Creditele bugetare, angajamentele bugetare și legale se evidențiază în contabilitate în conturi în 

afara bilanțului, utilizându-se  metoda de înregistrare în partidă simplă. 

 

56. Procesarea şi validarea lunară a cererilor de restituire sume reprezentând indemnizaţii, 

care se plătesc asiguraţilor şi care se recuperează din bugetul FNUASS, respectiv plata acestora.   

 

  Cereri de restituire sume reprezetând indemnizații de asigurări sociale de sănătate procesate lunar 

în procent de 100%. 

Validarea lunară a cererilor de restituire de sume este de peste 75%. 

Recuperarea din bugetul FUNASS în limita creditelor bugetare deschise. Credite bugetare 

executate în procent de 99,99%.  

 

57. Procesarea, validarea lunara şi plată a cererilor de restituire pentru concedii medicale 

acordate persoanelor aflate în carantină cu suspiciune de infectare cu virusul SARS CoV2** şi a 

pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia Covid 19.  

Gradul de verificare, validare şi plată a cererilor din total cereri depuse pentru carantina sau 

pacienţi diagnosticaţi cu infecţia Covid-19 

 

Gradul de verificare, validare și plată este mai mare sau egal cu 95% din total cereri depuse. 
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CAPITOLUL IV. 

 

Aspecte relevante, prezentarea problemelor  întâmpinate în perioada 01.01.2022 – 

30.06.2022, propuneri, plan de măsuri si aspecte relevante 

 

1. Situația privind stadiul implementării CIM în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 

 
             La nivelul CAS Bistrița - Năsăud  în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018, a fost 

implementat Controlul Intern Managerial în proporție de 100%; 

            Prin Decizia nr. 11 din 11.03.2022 la nivelul CAS Bistrița - Năsăud a fost aprobat Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru perioada 2022 - 2023 în conformitate cu 

prevederile Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entiăaților 

publice. 

            Până la data de 30.06.2022 la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița - Năsăud,   au fost 

revizuite un număr de 5 proceduri operaționale, conform prevederilor Ordinului 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

            In cadrul ședintelor  CIM a fost prezentat raportul privind transmiterea declaraţiilor de avere şi de 

interese în format electronic ale funcționarilor publici din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Bistriţa 

Năsăud, prin intermediul platformei online e-Dai, gestionată de către Agenţia Naţională de Integritate. 

             Consilierul de etică  a  prezentat  importanţa activităţii de consiliere etică şi monitorizare a 

normelor de conduită a funcţionarilor publici, atribuţiile din fişa de post precum şi modalitatea de 

organizare a activităţii consilierului de etică. 

             Persoana responsabilă DPO  a prezentat  principalele responsabilităţi ale operatorului CAS 

Bistriţa-Năsăud cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal. 

            Tot în cadrul  şedintelor  CIM  a avut loc desemnarea persoanelor care vor face parte din Grupul 

de lucru  în vederea implementării măsurilor din  Planul de Integritate de la nivelul CAS Bistriţa-Năsăud 

în conformitate cu  prevederile HG  nr.  1269/2021.  
 

 

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE, 

MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE 

 

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 avem  în derulare 432 de  contracte, și s-au încheiat 2.230 de 

acte adiționale.  

In baza urmatoarelor prevederi legislative: 

- prevederile art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile 

și completările ulterioare,  

- prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor  de servicii medicale şi a Contractului - 

cadru care reglementează conditiile acordarii asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de 

Sănătate Nr.1068/627/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului 

nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului – cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

cu modificările și completările ulterioare , 



 47 

- Adresa CNAS nr.P.2603/31.03.2022 ,P.2604/31.03.2022  privind creditele bugetare si de 

angajament pe anul 2022, respectiv adresa CNAS nr.P.6198/28.04.2022, privind  repartizarea pe trimestre 

a creditelor bugetare si de angajament pe anul 2022 a CAS BN, 

- Hotararea nr.2/12.04.2022  a Consiliului de Administratie CAS BN prin care se avizeaza favorabil 

Programul de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pentru anul 

2022. 

 Procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă medicală s-a desfăşurat în luna 

aprilie 2022, data limită de finalizare a procesului de contractare  a fost 30.04.2022 și pentru asigurarea 

continuităţii acordării asistenţei medicale, pentru furnizorii care la data de 31.03.2022 se aflau în relaţie 

contractuală cu CAS BN, contractele pentru anul 2022 s-au prelungit prin acordul părţilor până la data 

de 31.12.2022, prin acte adiţionale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind 

derularea relaţiilor contractuale (documente, condiţii de eligibilitate, etc), condiţiile acordării asistenţei 

medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare pe perioada 

derulării actelor adiţionale. 

 Pentru furnizorii noi care nu se aflau în  relație contractuală  cu casele  de  asigurări  de  

sănătate  s-au facut aplicabile prevederile art. 196 din Hotărârea  de Guvern  nr. 696/2021 pentru 

aprobarea  pachetelor de servicii și a Contractului-cudru care reglementează condidițiile acordării 

asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2021-2022, în acest sens s-au încheiat contracte cu valabilitate  de la 01.05.2022 - 

31.12.2022.  

Situația se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de asistenta medicala 

Nr. 

Contracte/Acte 

adiționale 

aflate în 

derulare  la  

data de 

31.03.2022 

                               

Nr. total de 

CONTRACTE/acte 

adiționale încheiate 

pentru perioada 

următoare 

începând cu data 

de 01.05.2022 

c1 c2 c3 c4 

1. 
Asistenta medicala primara activitate curenta 127 126 

2. 

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate 

pentru specialitatile clinice fără specialitatea 

medicină fizică şi de reabilitare 

15 12 

2.1 
nr acte adiţionale pentru specialitatea 

medicină fizică şi de reabilitare 
0 5 

3 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

pentru specialităţile paraclinice: 

- nr. acte aditionale/contracte incheiate cu 

furnizori de servicii  medicale paraclinice:  

analize medicale de laborator / radiologie, 

imagistica si medicina nucleara / anatomie 

patologica 

8 7 
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b) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

pentru specialităţile paraclinice: 

- acte aditionale incheiate cu medicii de familie 

pentru  ecografie generala (abdomen si pelvis) 

1 1 

c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

pentru specialităţile paraclinice: 

- acte aditionale incheiate cu medicii de 

specialitate din specialitatile clinice pentru 

ecografii 

2 2 

d) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 

pentru specialităţile paraclinice: 

- acte aditionale incheiate cu medici dentisti 

pentru radiografie dentara retroalveolară şi 

panoramică 

2 2 

4 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de medicină 

fizică şi de reabilitare în bazele de tratament 
4 4 

b) Asistenţa medicală de specialitate  - furnizori 

de servicii de acupunctură 
0 0 

5 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate 

pentru specialitatea medicină dentară 
35 44 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 5 5 

7 
Consultatii de urgenta la domiciliu si transport 

sanitar neasistat 
1 1 

8 

a) Ingrijiri medicale la domiciliu 5 5 

b) Îngrijiri paliative la domiciliu 0 0 

c) Îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la 

domiciliu 
0 0 

9 
Acordarea medicamentelor cu si fara contributie 

personala in tratamentul ambulatoriu 
145 150 

10 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate 

recuperarii unor deficiente organice sau 

funcţionale în ambulatoriu 
66 67 

11 
Recuperare in unitati sanitare cu paturi (sanatorii 

şi preventorii) 
                       1      1 

NR. TOTAL CONTRACTE/ACTE ADIȚIONALE 

AFLATE IN DERULARE ÎN MARTIE 2022 

RESPECTIV NR. ACTE ADIŢIONALE 

INCHEIATE  PENTRU PERIOADA 

URMĂTOARE  ÎNCEPÂND CU DATA DE 

01.04.2022  

 

                   417                        432      
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SITUAȚIA 

privind contractele/actele adiționale încheiate pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022,  
 

Nr. crt. 
Tipul de asistență 

medicală 

Nr. Contracte aflate în 
derulare la 01.01.2022 

 
 

Nr. Contracte în derulare/ 
Acte adiționale încheiate  

pentru perioada 
01.01.2022 – 30.06.2022  

Observaţii   

  

c1 c2 c3 c4       C5 

1  

 

Asistența medicală 
primară 

Total contracte in 
derulare: 269 din care: 
 

1. 127 – activitate 
curenta 

2. 23 – centre de 
permanenta 

3. 119 – 
monitorizare 
Covid 

 

 

Total contracte in 
derulare: 271 din care: 

1. 126 – activitate 

curenta 
2. 25– centre de 

permanenta 
3. 120 – 

monitorizare 
Covid 

4. Total acte 

aditionale 
incheiate: 430 

1. Un contract 
activitate 
curenta incetat 

prin pensionare; 
2.S-au incheiat 2 
contracte noi la 
Centre de 
permanenta 
3. S-a incheiat 
1contract nou la 

monitorizare 
Covid 

Asistența medicală 
primară   

(activitate desf. cf. 

OUG 3/2021 - 

vaccinari) 

45  contracte in 

derulare- activitate desf. 

cf. OUG 3/2021 

(vaccinari) 

 

 

76 contracte vaccinare 
/testare in sem I 2022 
Total acte aditionale 
incheiate:226 

 
 

2. 

Asistenta medicala 

ambulatorie de 
specialitate pentru 
specialitatile clinice 

17 contracte in derulare 
 

82 contracte / acte 
aditionale incheiate 

S-au incheiat 2 
contracte noi 

3 

a) Asistenţa medicală 
ambulatorie de 

specialitate pentru 
specialităţile 
paraclinice 
 

8 contracte in derulare 
 

180 acte aditionale 
incheiate 

1.Un contract 
 a incetat. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Asistenţa medicală 
pentru specialitatea 

clinică medicină fizică 
şi de reabilitare (unităţi 
sanitare ambulatorii de 
recuperare, medicină 
fizică şi de reabilitare) 

4 contracte in derulare 
 

 
 
38 contracte / acte 
aditionale incheiate 

1.Un contract 

a incetat. 
2. S-au incheiat 
2 contracte noi 
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5 

Asistența medicală 
ambulatorie de 
specialitate pentru 
specialitatea medicină 
dentară 

36 contracte in derulare 
 

196 contracte / acte 
aditionale incheiate 

8 furnizori au 
incheiat 
contracte noi. 

6 

Asistența medicală 
spitalicească 

6 contracte servicii 

spitalicesti in derulare 
 
3 contracte OUG 114 in 
derulare 
 
9 conventii in derulare 
 

 
 

 
48 contr/ acte aditionale 
servicii spitalicesti 
incheiate 
 

36 acte aditionale OUG 
114 incheiate 
 
9 acte aditionale conventii 
incheiate  
 

 1. S-a încheiat  

1contract nou. 
 

7 

Consultații de urgență 
la domiciliu și 
transport sanitar 
neasistat 

1 contract in derulare 
 

7 acte aditionale incheiate  

8 
a) Îngrijiri medicale la 
domiciliu 

5 contracte in derulare 
 

60 acte aditionale 
incheiate 

 

 

Acordarea 
medicamentelor cu și 
fără contribuție 
personală în 
tratamentul 
ambulatoriu 

Total contracte in 

derulare: 145, din care: 
 

 73 contracte = 
medicamente cu si fara 
contributie personala  
 

 72 contracte = PNS   
 
Total acte aditionale 
incheiate: 1613, din 
care:    
 

*1117 acte aditionale = 
medicamente cu si fara 
contributie personala  
 
*496 acte aditionale = 
PNS  

 

828/contracte/acte 
aditionale  
 
  

În contract cu 
CAS BN pentru 
furnizarea 
medicamentelor 
cu și fără 
contribuție 

personală în 
tratamentul 
ambulatoriu au 
intrat în contract 
cu CAS BN  2 
furnizori noi,cu 
2 contracte pe 

medicamente 
gratuite și 
compensates si 
77 contracte pe 
PNS-uri. 

10 

Acordarea 
dispozitivelor medicale 
destinate recuperării 
unor deficiente 

organice sau 
funcţionale în 
ambulatoriu 

67 contracte in derulare 
 

 

 
77 acte aditionale 

incheiate 
 

11 

Recuperare în unitati 
sanitare cu paturi 

(sanatorii şi 
preventorii) 

      1 contract in 
derulare 

 
 

11  acte aditionale 
incheiate    
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NR. CONTRACTE/ ACTE 
ADIŢIONALE INCHEIATE PENTRU  
PERIOADA 01.01.2022 – 30.06.2022  

 

    
2230/contracte/acte 

aditionale  

 
     

 

 

 

*Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi 

dispozitive medicale inclusiv programe de sănătate curative, privind derularea relaţiilor 

contractuale şi respectarea actelor normative s-a desfasurat prin organizarea intilnirilor după un 

calendar de intilnire stabilit și afișat pe site_ul instituției după cum urmează: 

 

 

NR 

CRT  TIP FURNIZOR  

DATA 

INTALNIRII ORA INTALNIRII  

LEGISLATIE  - 

ORDIN MS/CNAS 

nr.1068/627/2021 

1 MEDICI FAMILIE 
marți, 
07.06.2022 12.00 art 13, din Anexa 2 

2 PARACLINICE 
marți, 
14.06.2022 14.00 art 7, din Anexa 18, 

3 FARMACII 
marti, 
21.06.2022 12.00 -urban, 13.00 -rural  art 16, din Anexa 36 

4 SPITALE joi, 23.06.2022 
12.00 -spitale publice, 
14,00 -spitale private art 20, din Anexa 23 

5 PREVENTORII joi, 23.06.2022 14.00- preventorii art 8, din Anexa 34 

6 BFT  joi, 23.06.2022 15.00 - bft  art 7, din Anexa 11 

7 DISPOZITIVE MEDICALE luni, 27.06.2022 12.00 art 9, din Anexa 39 

8 
TRANSPORT SANITAR 
NEASISTAT luni, 27.06.2022 14.00 art 9, din Anexa 28 

9 CLINICE  marti,28.06.2022 14.00 art 12, din Anexa 8 

10 MEDICINA DENTARA joi, 30.06.2022 13.00 art 9, din Anexa 15 

11 INGRIJIRI LA DOMICILIU joi, 30.06.2022 14.00 art 8, din  Anexa 31A 

 

 

  Monitorizarea derulării contractelor și a îndeplinirii clauzelor contractuale  :  

 

** In luna martie 2022, s-a implementat masura II.1 dispusă prin Decizia 10/2021 a Curții de Conturi a 

României pentru anul 2020: 

 

Denumire 

servicii/tip de 

monitorizare 

care nu 

indeplinesc 

prevederile 

legale 

(1) 

Valoare 

Curtea de 

Conturi 

(lei) 

 

(2) 

Total 

Valoare 

justificata 

de 

furnizori  

(3)  

Valoare 

medicamente/

servicii 

recuperate de 

la furnizori 

(4) 

Valoare 

accesorii  

recuperate 

de la 

furnizori 

(5) 

Valoare 

totala 

recuperata de 

la furnizori 

Rețete 2.506,82 746.49 1.760,33 230 1.990,33 
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pensionari 40% 

Rețete/ decedați 2.586,11 317.96 2.268,15 327 2.595,15 

Retete in timpul 

spitalizarii 
1.759,10 

1.073.35 685,75 90 775,75 

Retete/ veterani 0 0 0 0 0 

Retete/someri 5.479,54 4271.75 1207,79 210 1.417,79 

Paraclinice /-

spitalizare 
0 

0 0 0 0 

Clinice/spitaliza

re 
83,83 

0 83.83 17 100,83 

Clinice 

/decedati 
34,24 

0 34,24 0 34,24 lei - 

Recuperati 

prin 

regularizare, in 

2020 

Total 12.449,64 6.409,55 6.040,09 874,00 6.914,09 

 

1.Valoare constatata de CCR prin Decizia 10/2021 este 12.449,64 lei. 

2.In coloana (2) s-au justificat sumele  prin documente de la furnizori,  (anexam documentele 

justificative), in suma totala de 6.409,55 lei. 

3. In coloana (3) sunt evidentiate sumele  de medicamente si servicii medicale  incasate necuvenit 

de furnizori si recuperate de acestia, ), in suma totala de 6.040,09 lei. 

4. In coloana (4) sunt calculate accesoriile la sumele incasate necuvenit de furnizori, din coloana 

(3), in suma totala de 874,00 lei. 

5. In coloana (5) sunt sumele total recuperate  : 6.914,09 lei. 

 

 ***Având în vedere misiunea de audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 

31.12.2021, efectuată în perioada 01.04.2022 – 29.04.2022, în urma verificării fișierelor transmise de 

către Camera de Conturi BN, cu privire la verificarea din baza de date SIUI a legalității serviciilor 

medicale și a medicamentelor raportate de către furnizorii de servicii medicale și decontate de CAS BN în 

anul 2021, s-au constatat  următoarele:  

 

Denumire 

servicii suprapuse/verificate 

 

Valoare 

constatată de CAS 

(lei) ramasa pentru 

verificare 

 

Valoare 

recuperata sau justificata 

de CAS BN în timpul 

auditului (lei) 

Rețete pensionari 40% 22.846,95 0 

Rețete/ decedați 1.718,98 0 

Clinice/ decedati 158,75 0 

Îngrijiri medicale/ decedați 120,00 0 

Medicină de familie/ decedați 42.976,10 0 

Retete în timpul spitalizarii 7693,55 40391,61 

Clinice în timpul spitalizării 574,96 0 

Îngrijiri medicale în timpul 

spitalizării 
290,00 

0 

Servicii recuperare-reabilitare în 

timpul spitalizării 
116,00 

0 

Medicină de familie în timpul 2.301,21 0 
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spitalizării 

Retete/ veterani 362,88 0 

Spitalizare de zi/continuă 57,00 0 

Retete/ someri 508,76 9.145,34 

 

Termen de ducere la îndeplinire este 30.09.2022. 

 

 

 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 15 din 27 februarie 2022 privind acordarea de sprijin 

şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii 

deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina 

                                       

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, 

statul roman, la fel ca și alte state ale Uniunii Europene, România a adoptat o serie de măsuri în vederea 

acordării de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 

proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.Astfel, persoanele prevăzute în Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, care necesită servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-

cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele de aplicare ale acestuia, precum și de 

medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și serviciile medicale cuprinse în programele 

naționale de sănătate curative, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire 

de la coplată.Avand in vedere faptul că există o mare probabilitate ca toate cheltuielile generate de 

măsurile prevăzute în actul normativ menționat, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Sănătății prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate, să fie recuperate de statul roman din bugetul Uniunii Europene, Casele de Asigurări de Sănătate, 

acordă o mare atenție evidenței distincte a acestor cheltuieli, documentelor justificative în baza cărora se 

realizează acestea, urmărind inclusiv dacă: 

1) Cetățenii proveniți din zona de conflict sunt înregistrați în aplicația informatică pusă la 

dispoziție de CNAS; 

2) Serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate de 

furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurari de sănătate, persoanelor menționate în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

evidențiate distinct/cod unic de identificare temporar, în PIAS; 

3) Raportarea și validarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, 

dispozitivelor medicale, se face în conformitate cu regulile implementate în PIAS; 

4) După verificarea raportărilor, furnizorii sunt înștiințati în scris cu privire la valoarea serviciilor 

medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, validate pe fiecare cod unic de 

identificare temporar și pe total; în cazul respingerii unor servicii/medicamente/materiale 

sanitare/dispozitive medicale s-a comunicat motivul refuzului; 

5) Se solicită furnizorilor verificarea și confirmarea sumelor validate de casa de asigurări de 

sănătate; 



 54 

6) După stabilirea sumelor certe necesare în vederea contractării distincte prin acte adiționale și a 

plății sumelor validate, se solicită lunar, CNAS pana la data de 22 ale lunii urmatoare celei pentru care se 

face raportarea, creditele de angajament și creditele bugetare necesare. 

Situația centralizată  a  serviciile medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor 

medicale acordate de furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurari de sănătate, persoanelor 

menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 este descrisă mai jos:  

Servicii medicale acordate în 
perioada martie – iunie 2022 

persoanelor menționate în 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 15/2022 

CREDIT 
BUGETAR in 

(LEI) 
NUMAR 

BENEFICIARI 

NUMAR 
FURNIZORI 
CARE AU 

RAPORTAT 
ACTIVITATE 

 
TOTAL  42.580,00 70 30 

Medicamente cu si fara 
contributie personala  630,00 7 5 

Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut 
utilizate in programele 
nationale cu scop curativ  610,00 6 4 

Asistenta medicala  pentru 
specialitati clinice    1.860,00 25 11 

Asistenta medicala pentru 
specialitati paraclinice  480,00 5 3 

Spitale generale  39.000,00 27 

7 
 
 

 

 

 

4. Activitatea de verificare din punct de vedere medical și economic a Certificatelor de 

concediu medical aferente cererilor de restituire, înregistrate la CAS BN, verificarea și 

înregistrarea cererilor de restituire, reprezentând indemnizații care se suportă din FUNASS, 

întocmirea statelor de plată, întocmirea referatelor de respingere a cererilor de restituire, care nu 

îndeplinesc condițiile legale de completare sau depășesc termenul legal de depunere. 

 

 

SITUATIA OBLIGATIILOR DE PLATA LA CAPITOLUL ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA 

LA DATA DE  30.06.2022 

 

     

LEI 

An 
Sold la 

31.12.2021 

OBLIGATII 

INREGISTRATE 

IN ANUL 2022 

PLATI 

EFECTUATE 

IN ANUL 2022 

VALOAREA 

CERERILOR 

STORNATE IN 

URMA   

MODIFICĂRILOR 

LEGISLATIVE 

Sold  la 

30.06.2022 

2022 21.541.182,00 23.509.087,00 17.852.929,00 121.245,00 27.076.095,00 
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SITUATIA OBLIGATIILOR DE PLATA LA CAPITOLUL ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA PE 

VECHIME 

PERIOADA  

TOTAL 

OBLIGAȚII DE 
PLATĂ LA 
DATA DE 
30.06.2022 

VALOAREA 
SOLICITĂRIL
OR  DEPUSE, 
CARE NU AU 

FOST 
VERIFICATE 

VALOAREA SOLICITĂRILOR DEPUSE CARE AU FOST 
VERIFICATE TOTAL, DIN CARE: 

TOTAL 

CERERI 
VERIFICATE 

CARE 
INDEPLNESC 

CONDIȚIILE DE 
PLATĂ ȘI SE 

ÎNCADREAZĂ 
IN 

PREVEDEREA 
BUGETARĂ 

CERERI 
VERIFICATE 

CARE 
INDEPLNES

C 
CONDIȚIILE 
DE PLATĂ ȘI 
NU SE POT 
DECONTA 

DIN CAUZA 
LIPSEI DE 

PREVEDERE 
BUGETARĂ 

CERERI 
VERIFIC

ATE 
CARE 

NU 
INDEPLI

NESC 
CONDIȚI
ILE DE 
PLATĂ 

 0 1=2+3 2 3=4+5+6 4 5 6 
 

Sold  la 

30.06.2022, 
din care din 

anul: 27.076.095 25.728.929 1.347.166 0 1.042.841 304.325 
 

2022 - 
TOTAL 17.344.679 16.421.457 923.222 0 618.897 304.325  

2022 -  
trimestrul I 7.849.178 7.442.667 406.511  302.471 104.040  

2022 -  
trimestrul II 9.495.501 8.978.790 516.711  316.426 200.285  

2021 -   9.731.416 9.307.472 423.944  423.944    

2020 0,00   0,00        

2019 0,00   0,00        
2018 0,00   0,00        

 

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, s-au depus un număr de 4.535 cereri de restituire indemnizații, care 

s-au procesat și s-au  introdus în evidențele CAS BN, din care 2.471 cereri au fost verificate și s-au intocmit state 

de plată, s-a achitat suma de 17.852.929  lei. 
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5. S-a realizat o monitorizare continuă  a platformei informatice, acordându-se asistență de 

specialitate atât furnizorilor cât și asiguraților soluționându-se incidențele apărute și care au fost de 

competența CAS Bistrita-Năsăud : 

 

- neconcordanțe între baza de date și situația de fapt privind calitatea de asigurat sau categoria 

de asigurat, 

- neconcordanțe între baza de date și situația de fapt privind înscrierea asiguraților pe listele 

medicilor de familie, 

- deblocarea sau schimbarea stării cardurilor naționale de sănătate pentru a putea fi activate și 

utilizate în acordarea serviciilor medicale și medicamentelor, 

- asistența acordată furnizorilor în procesul de activare a cardurilor naționale de sănătate, 

înregistrarea serviciilor acordate în SIUI, validarea serviciilor în termenele legale, raportarea electronica a 

serviciilor,etc. 

 

6. La nivelul CAS Bistrița-Năsăud, la 30.06.2022 sunt validate în SIUI și decontate din ERP 

integral toate serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale contractate, raportate și 

validate, în limita creditelor bugetare aprobate și deschise pentru plăți. 

 

Diferențele care există între decontările din ERP și valoarea contractată, raportată și validată în 

SIUI la 30.06.2022, se datoreaza urmatoarelor motive: 

 

a) Valoarea  facturilor furnizorilor refuzate la plată total sau  parțial de către compartimentele de 

specialitate în urma verificării raportărilor lunare și constatării unor nereguli în efectuarea și raportatrea 

serviciilor medicale, 

  b)  Valoarea transferurilor din FUNASS  către unitățile sanitare publice pentru acoperirea 

creșterilor salariale, nu se pot introduce în SIUI și nici Contractele încheiate cu unitățile sanitare publice. 

 Cheltuielile generate de plata creșterilor salariale, facturate de unitățile sanitare publice se introduc 

direct în programul informatic ERP. 

 La nivelul Direcției Relații Contractuale se ține o evidență operativă al acestor contracte și a 

sumelor decontate. 

 

7. Monitorizarea actualizării datelor și informațiilor publicate pe site-ul CAS Bistrița-

Năsăud, se realizează atât de funcționari cu atribuții specifice, care au și atribuții și autoritatea formală 

de a înscrie sau modifica informații în modulele site-ului cât și de funcționarii cu atribuții de conducere a 

direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul CAS Bistrița-Năsăud. 

Actualizarea informațiilor se realizează după cum urmează: 

- zilnic informațiile transmise de către CNAS care prezintă interes imediat pentru asigurați 

sau furnizori, 

 - informații privind procesul de evaluare, contractare, modificări contracte, 

- informații privind modificările intervenite privind furnizorii aflați în contract pe fiecare 

formă de asistență cu datele de contact, 

  - informații privind ocuparea posturilor vacante, organizarea și desfașurarea concursurilor, 

- informații privind modificarea condițiilor contractuale, 

- informații privind eventualele avarii ale platformei informatice și procedura de decontare 

a serviciilor, 

- informații privind modificări legislative de interes pentru asigurați și furnizori 
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- lunar - informațiile privind alocarea fondurilor bugetare pe elemente de cheltuieli, 

modificări intervenite în bugetul de venituri și cheltuieli, 

- trimestrial, semestrial și anual - rapoarte de activitate, conturi de execuție, rapoarte 

privind finanțarea asistenței medicale. 

Site-ul CAS Bistrița-Năsăud conține toate datele care asigură accesul asiguraților la informațiile 

privind drepturile, obligațiile și serviciile de care beneficiază în sistemul public de sănătate, precum și 

furnizorii aflați în contract care pot asigura serviciile de sanitate și, de asemenea, conține toate 

informațiile necesare furnizorilor în vederea derulării contractelor în condiții optime. 

 

Probleme întîmpinate în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 

 
1. Numărul posturilor din Organigrama și Statul de funcții insuficient în raport cu 

numărul de activități, atribuții și responsabilități 

 Casa de Asigurări de Sănătate Bistrita-Năsăud  are aprobat conform Statului de Funcții un număr 

de 49 de posturi, pe următoarea structură: 

 

-  1 post contractual - Director General 

-  5 posturi de conducere - 3 directori de direcții de specialitate 

                                         - 2 șefi de servicii,    și 

- 43 posturi de executie 

 

            In perioada 01.01.2022-30.06.2022 în cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Bistrița-Năsăud au 

survenit următoarele modificări  : 

 

a) prelungirea raportului de serviciu pentru o perioadă de un an de zile pentru un funcționar public de 

conducere ;  

b) suspendarea de drept a raportului de serviciu pentru un funcționar public pentru perioada 

concediului de maternitate 

          - au fost întocmite şi emise un număr de 38 acte administrative, respectiv decizii ale directorului 

general, privind activitatea din cadrul CAS Bistrița-Năsăud . 

                  

2. Pentru domeniul concedii medicale, cu referire la sumele suportate din bugetul 

F.U.N.A.S.S. aferente cererilor depuse de către angajatori  la CAS Bistrița-Năsăud, reprezentând concedii 

și indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătite de către angajatori, conform  O.U.G.158/2005 cu 

modificările și completările ulterioare, în intervalul 01.01 2022 – 30.06.2022 situația se prezintă după 

cum urmează: 

 

 

SITUATIA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ LA CAPITOLUL ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

la data de  30 iunie  2022 

      

LEI 

An 
Sold la 

31.12.2021 

OBLIGATII 

INREGISTRATE 

IN ANUL 2022 

OBLIGAȚII 

TRECUTE 

DIN 

CONTUL 

462.01.01 IN 

CONTUL 

462.02.01 

PLATI 

EFECTUATE 

IN ANUL 

2022 

VALOAREA 

CERERILOR 

STORNATE IN 

URMA   

MODIFICĂRILOR 

LEGISLATIVE 

Sold  la 

30.06.2022 
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TOTAL, 

din care: 
21.541.182,00 23.509.087,00   17.852.929,00 121.245,00 27.076.095,00 

 - sub un 

an 21.541.182,00 23.509.087,00   17.852.929,00 121.245,00 
27.076.095,00 

 - peste 

un an     0,00     
0,00 

                                                                                                          

 

 

  

PERIOADA  

TOTAL 

OBLIGAȚII 

DE PLATĂ 

LA DATA 

DE 

30.06.2022 

VALOAREA 

SOLICITĂRILOR  

DEPUSE, CARE 

NU AU FOST 

VERIFICATE 

VALOAREA SOLICITĂRILOR DEPUSE CARE AU FOST 

VERIFICATE TOTAL, DIN CARE: 

TOTAL 

CERERI 

VERIFICATE 

CARE 

INDEPLNESC 

CONDIȚIILE 

DE PLATĂ ȘI 

SE 
ÎNCADREAZĂ 

IN 

PREVEDEREA 

BUGETARĂ 

CERERI 

VERIFICATE 

CARE 

INDEPLNESC 

CONDIȚIILE 

DE PLATĂ ȘI 

NU SE POT 

DECONTA 
DIN CAUZA 

LIPSEI DE 

PREVEDERE 

BUGETARĂ 

CERERI 

VERIFICATE 

CARE NU 

INDEPLINESC 

CONDIȚIILE 
DE PLATĂ 

0 1=2+3 2 3=4+5+6 4 5 6 

Sold  la 

30.06.2022, 
din care din 

anul: 

27.076.095,00 25.728.929,00 1.347.166,00 0,00 1.042.841,00 304.325,00 

2022 - 

TOTAL 
17.344.679,00 16.421.457,00 923.222,00 0,00 618.897,00 304.325,00 

2022 -  

trimestrul I 
7.849.178,00 

7.442.667,00 406.511,00   302.471,00 104.040,00 

2022 -  

trimestrul 

II 

9.495.501,00 

8.978.790,00 516.711,00   316.426,00 200.285,00 

2021 9.731.416,00 9.307.472,00 423.944,00   423.944,00   

2020 0,00   0,00       

 

Din tabelul prezentat mai sus se constată o creștere a numărului de cereri existente în sold, dar și o 

ușoară scădere a sumelor reprezentând obligații de plată aferente cererilor respective. 

Problemele întâmpinate referitor la obligațiile de plată existente în sold se datorează urmatoarelor 

cauze:   

- existența în continuare a unui  număr mare de infectați COVID – 19 în perioada ianuarie– martie 

2022.   

  - neconcordanțele în modul de calcul la stabilirea  indemnizațiilor din concedii medicale, sau cu 

datele din declarațiile 112; 

- nesoluționarea de către angajatori a problemelor semnalate, conform notificărilor trimise 

acestora în termenul menționat ; 
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   - deficitului de personal din cadrul compartimentului Evidenta asigurati, Carduri, 

Concedii Medicale, în perioada 01.01.20221 – 30.06.2022, raportat la volumul foarte mare de 

activitate.  

 In momentul de față, numărul salariaților din cadrul Compartimentului Evidenta Asigurati, 

Carduri, Concedii medicale care au ca sarcină de serviciu activitatea privind înregistrarea, validarea și 

acceptarea cerererilor depuse de angajatori reprezentând concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate este de 4 persoane. 

propuneri: 

- Creșterea ritmului și a intensității muncii, 

- Identificarea ferestrelor de timp, când SIUI funcționează în parametrii optimi 

- flexiblizarea bugetului de timp al consilierilor care lucreză în Compatimentul Cocedii 

Medicale, ținând cont de funcționarea optima a SIUI și acordul consilierilor de a lucra în alte intervale de 

timp decât colegii de serviciu. Propunerile s-au materializat și sau pus în practică. 

3. Activitatea de control privind respectarea prevederilor clauzelor contractuale de către furnizorii 

aflați în contract cu CAS Bistrța-Năsăud s-a desfășurat conform Planului anual de control, însă acesta a 

suferit modificări pe parcursul perioadei 01.01.2022-30.06.2022 , 

  Activitatea de control privind respectarea prevederilor contractuale de către furnizorii aflați în 

contract cu CAS Bistrța-Năsăud s-a desfășurat conform Planului anual de control, însă acesta a suferit 

modificări pe parcursul anului 2022, modificări necesare deoarece au existat solicitări ale CNAS, de 

verificare a activității furnizorilor de serviciide ingrijiri medicale la domiciliu, precum și decizii ale 

instantelor judecatorești în materia activității furnizorilor de medicamente și a unităților sanitare cu paturi. 

Compartimentul Control a respectat Planul anual de activitate, finalizând un număr de 27 acțiuni de 

control, din care 22 controale tematice - conform planificării și 5 controale operative. 

Urmare acţiunilor de control derulate în semestrul I 2022 au fost imputate sume în valoare de 

6.432,33 lei,  recuperate în totalitate. 

Pe lângă sumele imputate și recuperate în urma controalelor tematice, în urma celor 5 controale 

operative, finalizate la finele lunii iulie 2022, s-au imputat sume în cuantum total de 15.842,71 lei, din 

care s-a încasat suma de 11.504,71 lei, diferența reprezentând suma de 4338 lei,  imputata unui furnizor  

de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu care a încheiat cu CAS BN convenție de eșalonare la plată, 

cu termen final de încasare 25.12.2022. 

Față de cele constatate și sancționate prin controalele operative derulate, echipele de control au 

sesizat aspecte care ori nu sunt legiferate, dar au fost dispuse a fi verificate, ori sunte legiferate  dar nu 

există sancțiune contractuală în cazul nerespectării lor. 

Detaliez , mai jos, câteva dintre acestea: 

Nu există , în Norme, prevazută obligația de întocmire  a graficului /planului de lucru. 

1. Având în vederea că Graficul este singurul document care oferă informații in vederea 

suprapunerii serviciilor efectuate de același asistent la mai mulți pacienți, considerăm că se impune 

includerea sa în anexele la Normele metodologice, ca document obligatoriu de evidență sau, varianta 

descrisă la punctul următor: 

2. Având în vedere că în Fișa de autoevaluare a furnizorului, (care se completează ca o 

condiție premergatoare verificării eligibilității pentru încheierea contractelor cu CAS) este prevăzută 

obligativitatea întocmirii fișei de ingrijiri, considerăm că se impune includerea acestei fișe de ingrijiri, ca 

document obligatoriu de evidență a serviciilor efectuate, în anexele la Ordinul comun MS/CNAS 

1068/697/2021. 

Formularul fișei de ingrijire va trebui să conțină și intervalul orar în care s-au oferit aceste servicii, 

la ora actuală echipele de control identificând 2 variante de fișe utilizate de către furnizori - cu și fără 

interval orar. 
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3. Adaptarea formularului de Recomandare medicală de ingrijiri la domiciliu, în sensul 

defalcării capitolului “Sondaj vezical, administrare medicamente prin sondă, îngrijire sondă’’, pe 

subcapitole distincte - 1 punct pentru sondaj vezical, alt punct pentru celelalte servicii, în vederea 

identificării cu ușurință a serviciului care trebuie prestat de către medic. 

4. Cu privire la verificarea încrucișată a programului de lucru al unui asistent/medic declarată 

la mai multi furnizori,  consider că se impune introducerea acestei optiuni în SIUI . 

5. Cu privire la contractele încheiate de furnizori cu personal medical care, în timpul derulării 

contractului cu CAS nu prestează activitate, se impune legiferarea acestei situații de fapt și sancțiunile 

aplicabile în contractul-cadru și Normele-metodologice de aplicare a Co-Ca, astfel dacă la încheierea 

contractului cu CAS BN, furnizorul are medic angajat/cu contract de prestări servicii dar nu prestează 

servicii pentru care este obligatorie activitatea medicului (nu exista la furnizor astfel de recomandari 

medicale ) fără a stabili consecințele acestei situații, prin act normativ. (de ex. Diminuarea 

punctajului/prevederea expresa în contract cu privire la tipul și frecvența serviciilor care se vor presta de 

medic - altfel cum se justifică necesitatea prezenței medicului, în condițiile în care serviciile prestate nu 

necesită acest lucru.) 

Cu privire la controalele dispuse în urma rămânerii definitive a Deciziei civile a Inaltei Curti 

de Casatie si Justitie a Romaniei  nr.2858/19.05.2022, prin care se respinge actiunea Casei Nationale de 

Sanatate  impotriva masurii dispuse de Curtea de Conturi a Romaniei prin Decizia 8/2016, cu privire la 

verificarea modului de calcul, de catre farmacii a prețurilor maximale la medicamentele cu și fără 

contribuție personală, raportate la CAS BN și decontate de aceasta, CAS BN a procedat după cum 

urmează: 

1. S-a transmis, pe e-mail, către toate farmaciile care se află sau s-au aflat în relație 

contractuală cu CAS-BN, în perioada suspusă controlului , adică la 75 de societati comerciale aflate în 

relație contractuală în prezent, insumând un număr total de 101 farmacii și 24 de oficine, plus 10 

farmacii care nu se mai află în relație contractuală. 

2. Până la data prezentei, au confirmat în scris primirea solicitărilor de completare a 

machetelor toate farmaciile vizate, nu s-au primit informațiile solicitate de la niciuna dintre ele. 

3. Referitor la societățile care nu se mai află în relație contractuală cu CAS-BN, s-a obținut 

de la  OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BISTRITA-NASAUD, starea firmelor respective, 

adresele sediilor sociale și asociații. 

4. Termenul acordat pentru transmiterea machetelor este 30.09.2022. 

 

Probleme generale identificate în activitatea de control: 

1. obligativitatea realizării unui plan fix de acțiuni de control tematic cu obiective stabilite în 

anul 2008 și norme de control care nu sunt, în toate cazurile aplicate pe legislația în materia asigurărilor 

de sănătate. 

Propuneri: 

- Descentralizarea aspectului legat de controalele tematice și permiterea caselor județene să 

fixeze propriile obiective de control, în corelație cu Normele metodologice de aplicare a Contractului-

cadru și cu aspectele sesizate în activitatea curenta a diverselor compartimente și care ar putea genera 

acțiuni pliate direct pe disfuncționalitățile identificate. 

- Norme și proceduri de control adaptate și corelate cu legislația in materia asigurarilor de 

sanatate, simplificate ca documentatie si termene de contestare, care să ajute operativitatea și viteza de 

reacție al consilierilor din Compartimentul de control. 

 

4. MONITORIZAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE RAPORTATE ÎN 

SEMESTRUL I  2022  DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLATI ÎN 

CONTRACT PENTRU DERULAREA PNS-URILOR   

 

 Obiective urmărite : 
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 urmarirea incadrarii in fondurile contractate; 

 verificarea raportarilor transmise lunar de catre Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si  S.C. 

Diaverum S.A. - Centrul de dializa Bistrita ,  la CAS BN; 

 urmarirea indicatorilor fizici – numar de bolnavi tratati; 

 urmarirea indicatorilor de eficienta – cost mediu / bolnav tratat; 

 identificarea disfunctionalitatilor in derularea programelor.  

 

Finantarea Programelor Nationale de Sanatate s-a facut in baza: 

1.  Contractelor 1/7031/2017, 2/7032/2017 incheiate cu Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si 

3/7033/2017 incheiat cu S.C. Diaverum S.A. - Centrul de dializa Bistrita si a actelor aditionale incheiate.  

2.  Contractelor 1/6421/2022, 2/6422/2022 incheiate cu Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si 

3/6423/2022 incheiat cu S.C. Diaverum S.A. - Centrul de dializa Bistrita si a actelor aditionale incheiate.  

Nivelul CA aprobat, realizat, depasit / nerealizat este prezentat in ANEXA xls. 

OBSERVATII: 
 PNS Oncologie 

- la nivelul semestrului I 2022 suma de 115.158,48 lei a ramas neconsumata. 

- Prin adresa 6682/06.07.2022, SJU  Bistrita explica motivele pentru care nu a fost cheltuita aceasta suma: 

“La PNS Oncologie, nu s-a consumat suma de  115.158,48 lei pentru ca la stabilirea creditelor de 

angajament s-au luat in calcul citostatice noi, care nu au fost folosite pana acum, citostatice contractate de 

noi dar pentru care nu am avut pacienti eligibili pana acum. Contractarea s-a facut deoarece sunt 

medicamente cu pret mare pe care in caz de nevoie, nu le putem achizitiona prin procedura de Achizitie 

directa.” 

 - la nivelul semestrului I 2022, a fost respectata incadrarea in creditul de angajament si creditul bugetar 

alocat; 

 PNS  Diabet zaharat 

- sisteme de monitorizare a glicemiei 

- la nivelul semestrului I 2022 suma de 16.350,00 lei a ramas neconsumata. 

- Prin adresa 8536/23.06.2022, CAS BN solicita CNAS sprijin pentru rezolvarea urmatoarei probleme: 

CAS BN a solicitat CA pentru 3 seturi initiere SMCG tinand cont de costul mediu /pacient prevazut in 

Ordinul 180/2022; Furnizorul a emis factura la un pret mai mare . 

 PNS   Purpura trombocitopenica imuna 

- la nivelul semestrului I 2022 creditul de angajament a fost depasit cu suma de 9.041,64 lei . 

- Prin adresa 6682/06.07.2022, SJU  Bistrita explica motivele pentru care  a fost depasit CA : “La PNS 

Boli rare - Purpura trombocitopenica imuna, a fost depasit creditul de angajament datorita necesitatii 

introducerii in tratament  a unui numar mai mare de pacienti decat cel prevazut pentru acest program, 

pentru perioada respectiva .” 

 - la nivelul trimestrului I 2022, a fost respectata incadrarea in creditul de angajament si creditul bugetar 

alocat; 

 PNS de supleere a functiei renale 

- la nivelul semestrului I 2022 suma  in valoare de 408.171 lei  a ramas neconsumata; 

 - Nu au fost ocupate toate locurile aprobate, respectiv: SJU BN - 1 locuri vacante; Diaverum - 4 locuri 

vacante. 

Motivații:  

1. La S.C. DIAVERUM S.R.L. s-a pornit din start cu un număr de pacienți mai mic decât cel 

contractat, respectiv : 

Prin Contractul încheiat cu data de 01.05.2022, pe hemodializă convențională a fost aprobat un număr de 

87 locuri de către CNAS. În luna mai 2022 au beneficiat de ședințe de hemodializă convențională un 

număr de 84 de pacienți. 

 2. Pacienți care au decedat, locurile nefiind ocupate de alți pacienți. 

 PNS  Oncologie COST VOLUM 
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- la nivelul semestrului I 2022 suma de 128.097,90 lei a ramas neconsumata. 

- Prin adresa 6682/06.07.2022, SJU  Bistrita explica motivele pentru care nu a fost cheltuita aceasta suma: 

“La PNS Oncologie Cost/Volum , nu s-a consumat suma de 128.097,90 lei, datorita nelivrarii produsului 

comandat KEYTRUDA 100 mg, 10 fl, de catre depozitul Mediplus Exim srl, acesta urmand sa fie  trimis 

in cursul acestei luni .” 

 - la nivelul semestrului I 2022, a fost respectata incadrarea in creditul de angajament si creditul bugetar 

alocat; 

Masuri: 

 Urmarirea permanenta a incadrari in fondurile contractate.  

 Raportarea in SIUI si la CAS BN. 

      

5.CAPITOLUL V. 

Graficul GANT pentru realizarea standardelor de performanță și indicatorii de 

referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în Planul de management 

al CAS BN 

 

Nr. 

ind. 

Funcția managementului/Standard de performanță / 

Indicator de referință 

LUNA  

01 02 03 04 05 06 

I. CAP I: Funcţia management – PREVIZIUNE 

 Standard de performanţă ANALIZĂ şi PLANIFICARE 

      

     Indicatori de referinţă       

1.  Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate este 
stabilită conform organigramei cadru şi în concordanţă cu 
misiunea şi scopul Casei de Asigurări de Sănătate: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte 

      

2.  Elaborarea proiectului de buget anual pe baza indicatorilor 
macroeconomici în scopul finanţării unor acţiuni cărora le sunt 
asociate obiective şi indicatori de rezultat şi de eficienţă, 
precizând domeniile de activitate, obiectivele urmărite, acţiunile 

şi rezultatele aşteptate, inclusiv cu evidenţierea diferenţelor faţă 
de bugetul anului anterior, justificat prin definirea, cuantificarea 
şi includerea unor noi activităţi 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte .  

      

3.  Estimarea cheltuielilor prevăzute în propunerile de 
trimestrializare şi transmise la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate sunt justificate în raport cu necesarul activităţilor 
finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte .  

      

4.  Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare 
solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la: 
 a) corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, formulelor 

de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări): 
 - respectarea cerinţelor - 5 puncte;  
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- nerespectare cerinţelor - 0 puncte; 

Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare 
solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin 
direcţiile de specialitate referitoare la:  

 b) respectarea termenelor de raportare: 
 - respectarea termenelor - 5 puncte; 
 - nerespectarea termenelor - 0 puncte; 5.  

      

5.  Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în machetele de 

raportare fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative şi 
datele existente în SIUI: 
 - concordanţă pentru toate programele/subprogramele naţionale 
de sănătate curative - 5 puncte; 

 - neconcordanţă - 0 puncte. 

      

6.  Identificarea activităţilor care implică protecţia şi prelucrarea 
datelor cu caracter personal la nivelul fiecărei directii, inclusiv 
din subordonarea directa a DG: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

      

7.  Înregistrarea de incidente referitoare la încălcarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE si a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a acestuia: 
 - nu - 5 puncte; 
 - da - 0 puncte. 8.  

      

8.  Elaborare şi implementare procedură documentată referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal    
  - da - 5 puncte; 
  - nu - 0 puncte. 

      

9.  Realizarea acţiunilor de control în concordanţă cu planurile de 
activităţi actualizate Diferenţa între acţiunile de control realizate 
faţă de cele planificate: 
 - sub 25%- 5 puncte  
- între 35%-25%-4 puncte 
 - între 45%-35%-3puncte 
 - între 55%-45%-2 puncte 
 - peste 55%-1punct 

      

 Standard performanţă – OBIECTIVE MANAGERIALE       

Indicatori de referinţă       

10 Gradul de realizare al indicatorilor de referinţă asociati 
obiectivelor generale, corelat cu misiunea, scopul, viziunea, 
valorile, principiile de eficienţă şi eficacitate în activitate stabilite 
prin planul de management conform raportului de activitate 

transmis semestrial. 
- 100% - 5 puncte 
- 51% - 99% - 2 puncte 
- sub 50% - 0 puncte 

      

11 Planul de management şi Planul de activitate sunt transmise la 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anual/semestrial 
actualizate/reevaluate în funcţie de legislaţia/bugetul/priorităţile 
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de etapă: 
 - da - 5 puncte 
 - nu - 0 puncte 

12 Realizarea analizei de sistem de tip PEST privind influenţa 
factorilor de mediu (social, economic, politic, tehnic, etc.) asupra 
CAS : 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

      

 CAP II: B. Funcţia managementului - ORGANIZARE 
Standard de performanţă - ATRIBUŢII, FUNCŢII 

      

    Indicatori de referinţă       

13 Monitorizarea concordanţei datelor patrimoniului aferent 
imobilelor (construcţii/terenuri) aflate în proprietatea CAS , date 
ce vizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public/privat al statului în extrasele de carte funciară, precum şi 
valoarea de inventar a acestora: 

- concordanţa datelor - 5 puncte; 
- neconcordanţa datelor - 0 puncte 

      

14 Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe corporale 
în conformitate cu OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniu instituţiilor 

publice, OMF nr. 3.471/2008 Norme metodolog privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificari, completări 
ulterioare: 
- reevaluarea activelor fixe corporale - 5 puncte; 
- nereevaluarea activelor fixe corporale - 0 pte. 

      

15 Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al 
statului şi/sau actualizarea documentaţiei cadastrale şi a 
extraselor de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce 
urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la data producerii 
oricăror modificări cantitative /valorice asupra patrimoniului 

aferent imobilelor aflate în proprietatea CAS : 
- actualizarea inventarului centralizat - 5 puncte; 
- neactualizarea inventarului centralizat - 0 puncte. 

      

16 Respectarea termenelor de transmitere către CNAS, a 

propunerilor motivate în vederea elaborării proiectelor de acte 
normative: 
- propuneri transmise în termen şi motivate - 5 puncte; 
- propuneri transmise în termen, fără motivare - 1 punct; 
- propuneri transmise fără respectarea termenelor - 0  

      

17 Transmiterea de către CAS, în dosarele în care CNAS este parte, 
de date neconcordante*) către: CNAS, instanţele judecătoreşti, 
experţi judiciari, părţile adverse CNAS, etc. 
*) Indicativul se raportează 
- transmitere în integralitate de date concordante   5 puncte; 
- transmitere de date neconcordante - 0 puncte. 

      

18 Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi transmise către 
CNAS    formularele europene E125 RO, precum şi alte situaţii 
solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale: 
a) pentru formularele europene E125 RO: 
- în termen - 5 puncte; 

- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

      

https://idrept.ro/00066739.htm
https://idrept.ro/00117327.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
https://idrept.ro/00117328.htm
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b)alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale: 
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 1-10 zile - 2 puncte; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie 11-15 zile  1 punct; 
- întârzierea raportărilor pe suport hârtie peste 16 zile – 0 puncte 

      

19 Ponderea formularelor europene E125 RO, solicitărilor de  
acordarea de prevedere bugetară, cererilor pentru efectuarea 
plăţilor externe returnate de CNAS  din totalul celor transmise, ca 
urmare a completării defectuoase a acestora, datorită 
nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare: 

- sub 5% - 5 puncte; 
- între 6 - 10% returnate - 4 puncte; 
- între 11% - 15% returnate - 3 puncte; 
- între 16% - 20% returnate - 2 puncte; 
- peste 21% returnate - 0 puncte. 

      

20 Ponderea formularelor E125, sau similare, emise de instituţiile 
competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului 
Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de 
asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea de solicitări 
pentru acordare de prevedere bugetară sau contestarea acestora, 
precum şi transmiterea acestora la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate), din totalul formularelor transmise de Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate pe parcursul unui an calendaristic: 
 - 71% - 100% - 5 puncte; 
 - 61% - 70% - 2 puncte; 
 - 51% - 60% - 1 punct; 
 - sub 50% - 0 puncte. 

      

21 Respectarea formatului standardizat (pe hârtie şi electronic) 
stabilit prin Ordin CNAS 729/2009 de aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperare cheltuieli 
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România 
este parte, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin 

circularele transmise de CNAS pentru toate documentele 
întocmite şi transmise de CAS în vederea rambursării şi 
recuperării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată 
în baza documentelor internaţionale în domeniul sănătăţii: 
- respectarea formatului standardizat - 5 puncte; 
- nerespectarea formatului standardizat - 0 puncte; 
NOTĂ: Acest indicator se va evalua semestrial/anual. 

      

22 Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare electronica 
şi pe format hârtie a consumului de medicamente către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, în vederea stabilirii 
contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de 
punere pe piaţă, CV/CVR: 

 - respectarea termenului - 5 puncte  
- nerespectarea termenului - 0 puncte; 

      

23 Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi centre de 
dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS privind raportarea 
electronică în PIAS a consumului de medicamente prin farmaciile 

cu circuit închis: 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte 

      

24 Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice 

trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de 

      

https://idrept.ro/00124394.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
https://idrept.ro/00124395.htm
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servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza 
contractelor încheiate de CAS cu aceştia: 
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte; 
- nerespectarea termenului de raportare - 0 puncte 

25 Fişa postului/atribuţiile delegate sunt asumate prin semnătură de 
către salariaţi: 
- în proporţie de 100% - 5 puncte 
- între 51%-99% - 3 puncte 
- sub 50% - 0 puncte 

      

26 Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/ şedinţe de 
cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, 
în lucru luarea deciziilor a personalului din subordine2 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
1 şi 2

Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în raportul 

de activitate 
3
Notă: indicator cu raportare anuală 

      

 CAP III: C. Funcţia management - COORDONARE 
Standard de performanţă - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII, 

PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIULUI 

PUBLIC FURNIZAT ASIGURAŢILOR 

      

 Indicatori de referinţă       

27 Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea asiguraţilor 
conform prevederilor legale: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte 

      

28 Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de 
evaluare, aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS - un 
chestionar pe semestru*): 
Indicatorul se va lua în calcul la evaluare o singură dată pe 
semestru pe un eşantion de 400 de asiguraţi. 

- 50 - 100% - 5 puncte; 
- 20 - 49% - 3 puncte; 
- sub 19% - 1 punct. 

      

29 Monitorizarea activităţii de suport de specialitate referitor la 

Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), atât la 
nivelul casei, cât şi pentru furnizorii de servicii medicale, 
farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în 
raport cu incidentele constatate de CNAS     
*)Monitorizarea incidentelor de competenţa CAS  raportate la 
CNAS     
- între 96% şi 100% - 5 puncte; 
- între 70% şi 95% - 3 puncte; 

- sub 69 % - 0 puncte 

      

30 Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport privind 
utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor 

legale în vigoare: 
- 100% - 5 puncte; 
- sub 99% - 0 puncte 

      

31 Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în 

sistemul informatic, distribuţia cardului european, conform 
legislaţiei în vigoare: 
- peste 90% - 5 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 
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32 Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor publicate pe 
site-urile CAS pentru toate domeniile de activitate şi a 
raportărilor on-line pentru furnizorii prevăzuţi de actele 
normative: 
- 100% - 5 puncte; 

- între 90% şi 99% - 3 puncte; 
- sub 89% - 0 puncte. 

      

33 Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în sistemul 
dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) de către 
furnizorii de servicii medicale a informaţiilor şi datelor medicale 

stabilite prin actele normative în vigoare: 
- peste 75% din numărul asiguraţilor care au primit servicii 
medicale - 5 puncte; 
- sub 74% din nr asiguraţi care au primit servicii medicale - 0 
puncte 

      

34. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamente şi 
licenţe IT*): 

- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

 *) Indicatorul se raportează la perioada mandatului de 
 director general. 

      

35 Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de securitate 

şi confidenţialitate a datelor Regulamentului (UE) 2016/679, 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date: 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

      

36 Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor statistice 
trimestriale privind activitatea desfăşurată de furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza 
contractelor încheiate cu CAS: 
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte; 
- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 1-11 zile - 2 p 

- întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie 12-15 zile 1p 
- întârziere raportăr CAS pe suport hârtie - peste 16 zile  0 p 

      

37 Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj 
*) Indicatorul se raportează la perioada mandatului DG 

- 0 - 5 puncte; 
- 1 sau peste 1 - 0 puncte 

      

 Standard  performanţă - INFORMARE, COMUNICARE       

Indicatori de referinţă       

38 Există o strategie a comunicării (internă şi externă): 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte; 

      

39 Număr de apariţii în mass-media în scopul promovării imaginii 
sistemului de asigurări de sănătate şi informarea asiguraţilor: 
- peste 12 articole - 5 puncte 
- între 10-11 articole - 4 puncte 

- între 8-9 articole - 3 puncte 
- între 6-7 articole - 2 puncte 
- între 4-5 articole - 1 punct 
- între 0-3 articole - 0 puncte 

      

40 Ponderea articolelor în totalul apariţiilor în media în scopul       

https://idrept.ro/12045068.htm
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promovării imaginii sistemului de asigurări de sănătate şi 
informării asiguraţilor: 
- articole pozitiv-informative - peste 60% - 5 puncte; 
- articole pozitiv-informative - între 40 şi 60% - 4 puncte; 
- articole pozitiv-informative peste 30% - 2 puncte; 

- articole negative1 în proporţie de peste 70% - 0 puncte 
Nota

1
 cu justificare în raportul de activitate 

41 Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile TelVerde 
înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul la Casa de Asigurări 
de Sănătate: 

- transmis în termen - 5 puncte; 
- netransmis - 0 puncte 

      

42 Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media (conferinţe de 
presă, apariţii în direct la TV şi radio local): 
- sub 3 evenimente - 0 puncte; 
- 3 evenimente - 3 puncte; 

- 4-6 evenimente - 5 puncte. 

      

43. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare pe site-ul 
CAS  a tuturor informaţiilor conform prevederilor contractului-
cadru, Legii 544/2001 şi OG 27/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi normelor de aplicare a actelor 

normative menţionate 
- da - 5 puncte; 
- nu - 0 puncte. 

      

44 Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de administraţie: 

- cel puţin o şedinţă pe lună - 5 puncte; 
- nici o şedinţă pe lună - 0 puncte. 

      

45 Întâlniri lunare cu partenerii sistemului: 
- cel puţin 1 întâlnire/lună - 5 puncte; 
- nici o întâlnire/lună - 0 puncte. 

      

46 Organizarea de întâlniri de lucru, seminare, pentru informarea 
profesională a salariaţilor (1 seminar/semestru): 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

      

 Standard performanţă - MANAGEMENT FINANCIAR       
Indicatori de referinţă       

47 Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă la 
sfârşitul perioadei de raportare, din care: 
- fără plăţi restante - 5 puncte; 
- existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la termenul de 

scadenţă - 0 puncte 

      

48 Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de raportare 
lunar/trimestrial/anual din deschiderile de credite efectuate: 
Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei de raportare 
lunar/trimestrial/anual reprezintă suma rămasă după efectuarea 

plăţilor din totalul deschiderilor de credite bugetare prezentată 
în procente, ca raport între plăţi şi deschideri. 
- 99%-100% faţă de deschiderea de credite - 5 puncte; 
- 98%-99% faţă de deschiderea de credite - 3 puncte; 
- sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 puncte. 

      

https://idrept.ro/00051687.htm
https://idrept.ro/00053651.htm
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49 Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe domenii 
de asistenţă medicală cu încadrarea în total credite bugetare 
aprobate: 
- evaluare corectă - 5 puncte; 
- solicitări de modificare a deschiderilor nejustificate - 0 pct 

      

50 Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea conţinutului în 
machetele de raportare periodică şi ocazională: 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 

- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

      

51 Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate 
periodic sau ocazional: 
- respectarea termenelor - 5 puncte; 

- nerespectarea termenelor - 0 puncte. 

      

52 Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare 
deschise trimestrial/anual, din care: 

      

*Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 

deschise trimestrial/anual la Titlul I CHELTUIELI DE 

PERSONAL  

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 
 

      

*Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 

deschise trimestrial/anual la Titlul II BUNURI SI SERVICII, 

din care: 

      

a) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 
deschise trimestrial/anual pentru " programul najional privind 
asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si 
dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate". 
 - între 99% şi 100% - 5 puncte;  
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

 - sub 98% - 0 puncte.  

      

b) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 
deschise trimestrial/anual pentru "programe naţionale de 
sănătate curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 

- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

c) Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 
deschise trimestrial/anual pentru "programul privind 

medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost 
volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

 *Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 
deschise trim/anual pentru Cheltuieli materiale. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

 *Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 

deschise trim/anual la TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 
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- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

*Plăţi realizate trim/anual raportat la creditele bugetare deschise 

trim/anual la TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA.. 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

 *Plăţi realizate trimestrial/anual raportat la creditele bugetare 

deschise trimestrial/anual la TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE. (cheltuieli de capital) 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

53 Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la 

creditele de angajament aprobate trim/anual, din care: 
      

*Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele de angajament aprobate trimestrial /anual 
pentru "programul naţional privind asigurarea serviciilor 
medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

*Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele de angajament aprobate trimestrial anual 
pentru "programe naţionale de sănătate curative". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

*Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele de angajament aprobate trimestrial/ anual 
pentru "programul privind medicamentele care fac obiectul 
contractelor cost volum/cost volum rezultat". 
- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 

- sub 98% - 0 puncte. 

      

*Creditele de angajament realizate trimestrial/anual raportat la 
creditele de angajament aprobate trimestrial/ anual 
pentru Cheltuieli de capital. 

- între 99% şi 100% - 5 puncte; 
- între 98% şi 99% - 2 puncte; 
- sub 98% - 0 puncte. 

      

54 Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe 
trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală*): 

- depăşirea creditelor de angajament aprobate - 0 puncte; 
- încadrare în creditele de angajament aprobate - 5 puncte.. 

      

55  Monitorizarea organizării activităţii de ţinere la zi a contabilităţii 
- monitorizarea - 5 puncte 

- lipsa monitorizării - 0 puncte 

      

56  Procesarea şi validarea lunară a cererilor de restituire sume 
reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care se 
recuperează din bugetul FNUASS, respectiv plata acestora: 
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Gradul de verificare a cererilor din totalul cererilor depuse: 
- peste 75% - 5 puncte; 
- între 50%-75% - 2 puncte; 
- sub 50% - 0 puncte. 

57 Procesarea, validarea lunara şi plată a cererilor de restituire 
pentru concedii medicale acordate persoanelor aflate în carantină 
cu suspiciune de infectare cu virusul SARS CoV2** şi a 
pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia CoVid 19. Gradul de 
verificare, validare şi plată a cererilor din total cereri depuse 
pentru carantina sau pacienţi diagnosticaţi cu infecţia CoVid-19 

 - mai mare sau egal 95% - 5 puncte;  
- sub 95% - 0 puncte. 7.  

      

 Standard performanţă - MANAGEMENT CONTRACTARE       

 Indicatori de referinţă       

58 Afişarea pe pagina web a CAS  a condiţiilor de contractare a 
serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, inclusiv programele 
naţionale curative: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte; 

      

59 Afişarea pe pagina web a CAS  a listei nominale a furnizorilor de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, 
tehnologii şi dispozitive asistive, inclusiv programele naţionale 
curative a datelor de contact (adresă, telefon, e-mail), a valorii de 
contract, după caz, a punctelor care au stat la baza stabilirii 

valorii de contract, după caz: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte; 

      

60 Afişarea pe pagina web a CAS  pentru asistenţa medicală primară 

a valorii definitive a punctului per capita şi pe serviciu rezultate 
în urma regularizării trimestriale şi valorile fondurilor aprobate în 
trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita şi per 
serviciu: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte 

      

61 Afişarea pe pagina web a CAS  pentru asistenţa medicală 
ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice a valorii 
definitive a punctului pe serviciu, rezultat în urma regularizării 
trimestriale: 
- da - 5 puncte: 
- nu - 0 puncte 

      

62  Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de servicii 
medicale, de medicamente şi dispozitive medicale inclusiv 
programe de sănătate curative, privind derularea relaţiilor 
contractuale şi respectarea actelor normative, precum şi utilizarea 
optimă a soluţiilor informatice: 

- cel puţin o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală - 5 
puncte; 
- mai puţin de o întâlnire/trimestru/domeniu de asistenţă medicală 
- 0 puncte 

      

63 Monitorizarea derulării contractelor: 
- 100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale 
contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 5 
puncte; 
- sub 100% servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale 
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contractate, raportate, validate în SIUI şi decontate în ERP - 0 
puncte. 

 Cap IV: Funcţia management - MANAGEMENT RESURSE 

UMANE 
Standard de performanţă ETICĂ, INTEGRITATE, 

RESPONSABILITATE 

      

 Indicatori de referinţă       

64 

 

 

Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a funcţiilor 
publice: 

      

a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de 
management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici: 
- sub 98% - 0 puncte; 

- peste 99% - 5 puncte; 

      

b) neconcordanţe în portalul de management faţă de structura 
existentă: 
- neconcordanţe sub 5% - 5 puncte: 
- neconcordanţe peste 6% - 0 puncte. 

      

65 

 

Număr cazuri de încălcare a normelor de conduită în cadrul CAS        

a) număr cazuri soluţionate din total sesizări 

- 100% cazuri soluţionate - 5 puncte 
- sub 100% cazuri soluţionate - 0 puncte 

      

b) măsuri administrative dispuse pentru înlăturarea 

cauzelor/circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor de 
conduită 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte 
- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

      

66         Procent funcţionarii publici care au beneficiat de consiliere       

a)Procent funcţionarii publici de conducere care au beneficiat de 
consiliere etică din cauza mediului intern de lucru din total 
funcţionari publici de conducere 
- peste 50% - 0 puncte 

- între 25%-50% - 3 puncte 
- sub 25% - 5 puncte 

      

b)Procent funcţionarii publici de execuţie/personal contractual 
care au beneficiat de consiliere etică din cauza mediului intern de 

lucru din total funcţionari publici de executie 
- peste 50% - 0 puncte 
- între 25%-50% - 3 puncte 
- sub 25% - 5 puncte 

      

67 Existenţa la nivelul CAS  a rapoartelor de evaluare şi altor 

sesizări întocmite de ANI pentru încălcarea regimului 
incompatibilităţilor/conflictului de interese pentru personalul 
CAS  în sarcina Directorului General. 
- nici un/o raport/sesizare - 5 puncte 
- raport evaluare/sesizare rezolvat - 3 puncte 
- raport evaluare/sesizare nerezolvat - 0 puncte 

      

68 Existenţa măsurilor de prevenire a incidentelor de integritate 
adoptate/dispuse ia nivelul CAS : 
- măsuri adoptate/dispuse - 5 puncte; 
- nu s-au dispus măsuri - 0 puncte 

      

69 Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare 
periodică şi ocazională privind datele aferente 
implementării Strategiei naţionale anticorupţie (SNA) la 
nivelul CAS, din care  
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a)corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, cerinţelor 
formulate prin note /precizări): 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte. 

      

b)respectarea termenelor de raportare privind situaţiile solicitate 
periodic sau ocazional: 
- respectarea cerinţelor - 5 puncte; 
- nerespectarea cerinţelor - 0 puncte 
NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

      

70 Utilizarea de chestionare de evaluare în vederea aprecierii 
gradului de cunoaştere de către salariaţii CAS  a normelor privind 
Codul etic/deontologic/de conduită, Consilierul de etică, 
Declararea averilor, Conflictul de interese şi Incompatibilităţile: 
- utilizarea de chestionare de evaluare - 5 puncte; 

- neutilizarea de chestionare de evaluare - 0 puncte 
NOTĂ: Indicator cu evaluare anuală 

      

71 Sunt organizate întâlniri de lucru şi alte acţiuni motivaţionale şi 
de dezvoltare profesională 
- da - 5 puncte 

- nu - 0 puncte 

      

72 Capacitatea de motivare şi fidelizare a personalului reflectată în: 
nr. demisii din totalul numărului de personal angajat în perioada 
de referinţă: 

- între 0%-0,59% - 5 puncte 
- între 0,6%-1 % - 3 puncte 
- peste 1% - 0 puncte 

      

73 Implementarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecţiei la 
nivelul CAS  pentru limitarea răspândirii infectării cu virusul 

SARS CoV2** 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
**NOTĂ: aplicabilitatea tuturor datelor referitoare la SARS 
CoV2 este valabilă exclusiv pe perioada menţinerii actelor 
normative care reglementează pandemia cu CoVid 

      

 Standard de performanţă - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ       

 Indicatori de referinţă        

74 Este asigurată repartizarea/distribuirea chestionarelor de 
identificare a nevoilor de formare profesională elaborate de 
CNAS către personalul din subordine şi propunerea de teme de 
instruire adecvate/adaptate cerinţelor de dezvoltare profesională a 
acestora4 

- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală 

      

75 Rapoartele de evaluare cuprind propuneri de teme concrete, 
adaptate nevoilor instituţionale şi de dezvoltare profesională a 

funcţionarilor publici în raport cu performanţele individuale 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 
4
Notă: indicator cu raportare anuală, obligatoriu prevăzut în 

chestionarul de identificare a nevoilor de formare 

      

76 Transmiterea la CNAS a rezultatelor procesului de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale la termenele stabilite de 
CNAS 5 
- da - 5 puncte 
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- nu - 0 puncte 
5
Notă: indicator cu raportare anuală 

77 Existenţa incidentelor negative înregistrate/raportate, generate de 
aplicarea defectuoasă a măsurilor de securitate a sistemelor 
informatice gestionate: 
- nu - 5 puncte 
- da - 0 puncte 

      

 CAP V Funcţia management CONTROL - EVALUARE 
Standard de performanţă - SUPRAVEGHERE, 

MONITORIZARE 

      

 Indicatori de referinţă       

78 1.Gradul de implementare a recomandărilor formulate în 
rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în 
perioada de raportare: 
- 100% - 5 puncte; 
- 75%-99% - 3 puncte; 

- sub 75% - 0 puncte 

      

79 Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit 
desfăşurate de Direcţia audit public intern, pentru fiecare din 
obiectivele urmărite, conform raportului de audit intern finalizat 

în perioada de raportare*): 
*) Se cuantifică numai pentru casele la care a fost întocmit raport 
de audit în perioada de raportare (trimestru). 
- peste 11 obiective cu calificativul "funcţional" - 5 puncte; 
- între 7-11 obiective cu calificativul "funcţional" - 2 puncte; 
- sub 7 obiective cu calificativul "funcţional" - 0 puncte 

      

80 Calificativul acordat activităţii de organizare, implementare, 
funcţionare şi dezvoltare privind Standardele de control 
intern/managerial, urmare a evaluării prin misiunile de audit 
public intern 
- calificativul funcţional - 5 puncte 
- calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 

- calificativul critic - 0 puncte 

      

81 Aprecierea funcţionalităţii activităţilor auditate conform 
obiectivelor misiunilor de audit public intern 
- 100% obiective cu calificativul funcţional - 5 puncte 
- 80-100% obiective cu calificativul funcţional şi 20% cu 

calificativul de îmbunătăţit - 3 puncte 
- sub 80% obiective cu calificativul funcţional - 0 puncte 

      

82 Respectarea termenelor de transmitere a punctului de vedere la 
proiectul Raportului de audit public intern 

- respectarea termenului de răspuns - 5 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte 

      

83 Respectarea termenelor de transmitere a Planului de acţiune şi a 
Calendarului de implementare a recomandărilor din Raportul de 

audit public intern aprobat 
- respectarea termenului de răspuns - 5 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns cu 1-5 zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de răspuns peste 6 zile - 0 puncte 

      

84 Respectarea termenelor de comunicare a stadiului progresului 
înregistrat în procesul de implementare a recomandărilor din 
Raportul de audit public intern aprobat conform calendarului 
asumat 
- respectarea termenului de comunicare - 5 puncte 
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- întârzierea termenului de comunicare cu 1-5 zile - 3 puncte 
- întârzierea termenului de comunicare peste 6 zile - 0 punct 
*) Aceşti indicatori de referinţă se aplică pentru misiunile de 
audit public intern efectuate în perioada de raportare la structurile 
organizatorice aflate în subordinea directă a Directorului General 

al CAS 

85 Introducerea şi actualizarea informaţiilor privind implementarea 
măsurilor din rapoartele de control în modulul "Corpul de 
control" (SIUI) 
- peste 90% - 5 puncte; 

- între 70%-90% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

      

86 Ponderea valorii măsurilor anulate din valoarea totală a măsurilor 
cu impact financiar asupra fondurilor publice administrate de 

Casa de Asigurări de Sănătate  rezultate ca urmare a acţiunilor de 
control. 
- sub 5% - 5 puncte 
- între 20%-5% - 3 puncte 
- peste 20% - 0 puncte. 

      

 Standard de performanţă - PROCEDURI       

 Indicatori de referinţă       

87 Proceduri documentate elaborate, în raport cu activităţile 
procedurale identificate: 
- 91-100% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate 
proceduri documentate - 5 puncte; 
- 76-90% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate 
proceduri documentate - 2 puncte; 
- 0-75% activităţi procedurale pentru care au fost elaborate 

proceduri documentate - 0 puncte 

      

88 Transmiterea în termen a situaţiei centralizatoare anuale privind 
stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 
managerial, a stadiului implementării standardelor de control 

intern managerial şi a situaţiei sintetice a rezultatelor evaluării; 
- respectarea termenului de raportare - 5 puncte; 
- întârzierea raportării - 0 puncte 

      

89 Nivelul de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul CAS : 

- 100% - 5 puncte; 
- între 80 - 99% - 3 puncte; 
- sub 80% - 0 puncte. 

      

 Standard performanţă - EVALUARE, CONTROL       

 Indicatori de referinţă       

90 Gradul de recuperare a sumelor aferente acţiunilor de control: 

- peste 95% - 5 puncte; 
- 70-94% - 3 puncte; 
- sub 70% - 0 puncte. 

      

91 Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de 

control încheiate ca urmare a acţiunilor de control derulate de 
structurile de control din cadrul CAS : 
- implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele 
de control 100% - 5 puncte; 
- implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele 
de control, 66,66% - 99,99% - 3 puncte; 
- implementarea măsurilor în termenele stabilite prin rapoartele 
de control, 0% - 66,65% - 0 puncte. 
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 Standard performanţă - EFICIENŢĂ ŞI EFICACITATE       

 Indicatori de referinţă       

92 
7
NOTĂ: se acordă calificative de la 1 la 5 de către direcţiile de 

specialitate ale CNAS pe baza raportului de activitate 

semestrial/anual al CAS şi evaluărilor management CNAS. 

1.Capacitatea de a organiza 2.Capacitatea de a conduce  

3.Capacitatea de coordonare 4.Capacitatea de control 

5.Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate 

6.Abilităţi în gestionarea resurselor financiare, umane, 

informaţionale, de timp. 

      

 Standard de performanţă - CAPACITATE DECIZIONALĂ       

 Indicatori de referinţă       

93 Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 
este elaborat şi actualizat: 
- da - 5 puncte 
- nu - 0 puncte 

      

94 Comisia de monitorizare a implementării şi dezvoltării sistemului 
de control managerial a avut cel puţin o întâlnire/şedinţă/ 
trimestru (conform minutei de şedinţă): 
- da - 5 puncte; 

- nu - 0 puncte 

      

95 Registrul riscurilor a fost elaborat în conf ANEXA 1 la OSGG 
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

- 100% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 5 
puncte; 
- 70-99% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 
3 puncte; 
- 50%-69% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor 
- 1 punct; 
- 0-49% grad de completare a secţiunilor Registrului riscurilor - 0 

puncte 

      

96 Nivelul de implementare a standardelor de control intern/ 
managerial la nivelul CAS : 
- 100% - 5 puncte; 
- între 80-99% - 3 puncte; 

- sub 80% - 0 puncte. 

      

97 Competenţa decizională: 
DG  are capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere 
şi conform competenţei legale cu respectarea actelor normative şi 

a ordinelor Preşedintelui CNAS, cu privire la desfăşurarea 
activităţii CAS . 

      

98 Capacitatea de a delega 
Capacitatea de a delega atribuţii personalului din subordine care 
corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, 

în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor 
structurii conduse în conformitate cu Codul administrativ. 

      

 

Legenda: 
 

Termen permanent  

Termen lunar  
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Termen trimestrial  

Termen semestrial  

  

   DIRECTOR GENERAL  

      Ec. Székely Vilhelm 


