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I. DATE GENERALE

Casa de Asigurări de Sănătate Brăila este instituţie publică, de interes local, cu personalitate 
juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului 
de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Casa de Asigurări de Sănătate Brăila are sediul în localitatea Brăila, str. Roșiorilor, nr.395, şi 
funcţionează în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, 
republicata, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Brăila aprobat de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu 
respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

În perioada 01.01 – 31.12.2019, activitățile desfășurate și rezultatele obținute în cadrul 
fiecărei structuri a C.A.S. Brăila, se prezintă astfel: 

DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE

Fila de buget primita de la CNAS cu nr P 11233 / 23.12.2019 prevede bugetul final alocat
pentru credit de angajament pentru intreg ANUL 2019, pe toate domeniile de activitate medicala.
Precizam faptul ca in anul 2019 s-a derulat proces de contractare doar pentru furnizori noi, restul
contractelor pentru toate domeniile de activitate medicala fiind prelungite pana la 31.12.2019
conform adresei CNAS cu nr. RV 5061/18.06.2019 prin care s-a precizat modul in care se face
prelungirea pana la 31.12.2019 a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si
dispozitive medicale in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea
de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre C.A.S. Braila si acestia.

Creditul de angajament pentru servicii medicale in anul 2018 a fost de 324.981,80 mii lei.
Creditul de angajament pentru servicii medicale in anul 2019 a fost de 337.888,71 mii lei.
Din graficul de mai jos, pentru anul 2019, se observa ca proportia cea mai mare (39,10%) o

detine suma alocata pentru credit de angajament spitalelor, urmata de suma alocata pentru
medicamente generale / farmacii (18,95%) si cea alocata pentru programe de sanatate (17,41%).

Din graficul pentru anul 2018 se observa ca proportia pe domenii de activitate s-a mentinut
asemanatoare si in anul 2019.
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Spitale
39,10%

Medicamente
18,95%

Paraclinice
1,69%

Recuperare
0,68%

Ingrijiri la domiciliu
0,20%

Stomatologie

0,18%

Ambulatoriu clinic
3,11%

Asist primara

10,51%

Dializa

7,30%

Dispozitive

0,88%

PNS
17,41%

Medicamente PNS Dializa Dispozitive

Asist primara Ambulatoriu clinic Stomatologie Paraclinice

Recuperare Transp sanitar Ingrijiri la domiciliu Spitale

Credit de angajament FINAL alocat pentru ANUL 2018 pentru servicii

medicale
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Comparativ, creditele de angajament alocate in cei doi ani, 2018-2019, se prezinta astfel:
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 Numărul total de furnizori pe domenii de activitate in contract cu CAS Braila in anul 2018 a 
fost de 348, iar in anul 2019 numarul acestora a fost de 344.

Activitatea pe domenii de asistenta medicala s-a desfasurat in cadrul anului 2019, astfel:

1.Asistența medicală primară

ACTIVITATEA CURENTA
La data de 31 decembrie 2019, se aflau in derulare 136 de contracte de furnizare de servicii in

asistenta medicala primara.
In luna martie 2019 s-au incheiat acte aditionale de prelungire a contractelor de funizare de

servicii in asistenta medicala primara, pana la data de 30 iunie 2019, conform :
- adresei CNAS cu nr. P 2466/25.03.2019 prin care se precizeaza modul in care se face prelungirea
pana la 30.06.2019 a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive
medicale in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre
furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre C.A.S. Braila si acestia;
- Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
442/290/2019 pentru prelungirea pana la 30.06.2019 a aplicarii prevederilor Ordinului ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza  condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii   2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru prorogarea unor 
termene.

Procesul de prelungire a contractelor deja existente/generare a contractelor noi, s-a desf`]urat
[n conformitate cu prevederile:
- Hot`r@rii de Guvern nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ]i a Contractului-
Cadru care reglementeaz` condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor ]i a
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
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- Ordinului ministrului s`n`t`\ii ]i al pre]edintelui Casei Na\ionale de Asigur`ri de S`n`tate nr.
397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hot`r@rii
Guvernului 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii ]i a Contractului-cadru care
reglementeaz` condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor ]i a dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu valabilitate
prelungit` p@n` la 31.07.2019;
- Ordinului ministrului s`n`t`\ii ]i al pre]edintelui Casei Na\ionale de Asigur`ri de S`n`tate nr.
980/610/2019 pentru prelungirea p@na la 31.12.2019 a aplic`rii prevederilor Ordinului ministrului
s`n`t`\ii ]i al pre]edintelui Casei Na\ionale de Asigur`ri de S`n`tate nr. 397/836/2018 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hot`r@rii Guvernului 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii ]i a Contractului-cadru care reglementeaz` condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor ]i a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum ]i pentru modificarea ]i completarea acestuia.

Procesul de prelungire a contractelor deja existente/generare a contractelor noi, pana la data
de 31 martie 2020, s-a desf`]urat in luna decembrie 2019, [n conformitate cu prevederile:
- adresei CNAS cu nr. P 11164/19.12.2019, prin care se precizeaza modul in care se face prelungirea
pana la 31.03.2020 a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive
medicale in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre
furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre C.A.S. Braila si acestia;
- prevederilor art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile şi completarile ulterioare;   
- prelungirea pana la 31.03.2020 a termenului de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018, cu
modificarile ulterioare, prin Hotararea de Guvern nr. 962/2019;
- prelungirea pana la 31.03.2020 a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului
sanatatii şi al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018, cu 
modificarile şi completarile ulterioare. 

In urma trasmiterii fisierelor electronice de contractare de catre furnizorii de servicii
medicale din asistenta primara, au fost intocmite 135 acte aditionale pentru prelungirea conventiilor
pentru eliberarea de certificate medicale, 136 acte aditionale de prelungirea contractelor de furnizare
de servicii in asistenta medicala primara, 19 acte aditionale pentru furnizorii care au dorit
schimbarea programului de activitate, de la data de 01 ianuarie 2020.

In urma transmiterii in SIUI a fisierelor electronice lunare de raportare, in perioada ianuarie-
decembrie 2019 s-au validat:

 2.441.876,21 puncte per capita
 4.965.310,80 puncte per serviciu.

Pana la data de 31 decembrie 2019 au fost raportate, validate si decontate un numar de
741.146 consultaţii/servicii medicale realizate în asistenţa medicală primară. Valoarea serviciilor 
validate pentru anul 2019, la valoarea definitiva a punctului, a fost in suma totala de 35.165,43 mii
lei, din care per capita 17.965,86 mii lei si per serviciu medical 17.199,57 mii lei.

La 31 decembrie 2019 functionau in judetul Braila, in contract cu CAS Braila un numar de
136 cabinete de medicina de familie, din care 94 in urban si 42 in rural.

CENTRE DE PERMANENTA
La nivelul judetului Braila functioneaza 1 centru de permanenta in orașul Insuratei, in care isi 

desfasoara activitatea, acordand servicii medicale in regim de garda un numar de 6 medici de
familie, in baza contractelor incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate Braila. La data de 31
decembrie 2019 se aflau in derulare 6 contracte pentru asigurarea continuitatii in regim de garda in
centrele de permanenta.
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In anul 2019, in baza contractelor pentru asigurarea continuitatii in regim de garda in centrele
de permanenta incheiate conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor 
metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 
697/112/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala raportata, a fost in suma
totala de 455,21 mii lei.

2.Ambulatoriul de specialitate clinic

La 31.12.2019 se aflau [n derulare 25 de contracte, din care 5 cu ambulatoriile de specialitate
ale spitalelor.

Pe specialit`\i medicale, situa\ia furnizorilor organiza\i [n conformitate cu prevederile OG
124/1998 ]i Legii 31/1990 la 30.09.2019 a fost urm`toarea:

- cardiologie: 2 cabinete
- oftalmologie : 2 cabinete
- psihiatrie : 5 cabinete
- endocrinologie: 1 cabinet
- reumatologie: 1 cabinet
- dermato-venerologie: 1 cabinet
- otorinolaringologie: 1 cabinet
- diabet zaharat: 5 cabinete
- gastroenterologie: 1 cabinet
- nefrologie: 1 cabinet

{n cadrul celor 5 ambulatorii ale spitalelor au func\ionat un num`r de 54 de cabinete cu
diferite specialit`\i.

Bugetul alocat pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 - credite angajament- pentru
asisten\a medical` din ambulatoriul clinic de specialitate a fost de 10.518,80 lei.

S-au validat 3.545.749,53 puncte – consulta\ii, servicii clinice ]i servicii conexe, aferente
perioadei ianuarie-decembrie 2019 .

In perioada ianuarie-decembrie 2019, [n cadrul contractelor de ambulatoriu clinic de
specialitate, s-au decontat 192.112 consulta\ii, 40.945 servicii medicale ]i 1.529 servicii conexe.

3.Asistența medicală de recuperare-reabilitare

La 31.12.2019 se aflau [n derulare 5 contracte de furnizare servicii de reabilitare medical` [n
ambulatoriu.

Furnizorii de asisten\` medical` de recuperare-reabilitare care []i desf`]urau activitatea la
31.12.2019, la nivelul jude\ului Br`ila au urm`torul mod de organizare:
- 1 cabinet medical de reabilitare medical` organizat conform OG 124/1998
- 2 unit`\i ambulatorii de reabilitare medical` din structura unor spitale
- 2 societ`\i de turism balnear ]i reabilitare medical` constituite conform Legii 31/1990

Bugetul alocat pentru perioada ianuarie-decembrie 2019- credite angajament - pentru
asisten\a medical` de recuperare-reabilitare este de 2.303.240 lei.

{n perioada ianuarie-decembrie 2019, au fost decontate 4.719 consultatii ]i 58.611 zile de
tratament [n specialitatea medicin` fizic`-recuperare-reabilitare [n ambulatoriu.
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4. Medicina dentară 

La 31.12.2019 s-au aflat [n derulare 22 de contracte de furnizare servicii de medicina dentara.
Astfel, asistenta medicala de medicina dentara s-a asigurat la nivelul judetului de catre 22 de

furnizori de medicina dentara la care desfasoara activitate 25 de medici de medicina dentara,
distribuiti astfel:

- in mediul urban: 3 medici primari medicina dentara;
6 medici specialisti medicina dentara;

12 medici medicina dentara;
- in mediul rural: 4 medici medicina dentara (Movila miresii/Racovita/Galbenu/Tufesti);

Creditul de angajament alocat pentru trimestrul IV 2019 a fost in valoare de 155.160,40 lei,
iar dupa regularizarea trimestrului III 2019, suma total realizata a fost de 153.594,20 lei.

5. Investigatii paraclinice

La 31.12.2019 am avut in contract cu C.A.S. Braila 14 furnizori de servicii paraclinice, cu
precizarea ca un nou furnizor de servicii de inalta performanta a intrat in contract de la 01 august
2019. Pe langa cei 14 furnizori, se mai afla si alti 10 furnizori de medicina primara, clinice, respectiv
stomatologie ce au acte aditionale pentru servicii paraclinice.

Structura celor 24 de furnizori de servicii paraclinice este urmatoarea:
– 8 laboratoare de analize medicale, din care unul de anatomo-patologie
– 5 furnizori de radiologie si imagistica medicala
– 2 furnizori de medicin` nuclear`
– 4 sunt medici de familie care au incheiat acte aditionale la contractele din asistenta

medicala primara pentru servicii de ecografie generala
– 4 furnizori de servicii clinice care au încheiat act adițional la contractul de clinice

pentru efectuare de ecografii
– unul este furnizor de servicii de radiografie dentara, cu act aditional la contractul de

servicii stomatologice.

Creditul de angajament alocat pentru anul 2019 a fost in valoare de 5.692,19 mii lei, suma
total realizata fiind de 5.635,91 mii lei, din care 3.386,41 mii lei pentru analize de laborator si
2.249,50 mii lei pentru radiologie-imagistica, iar numarul total de servicii realizate pe anul 2019 este
de 394.320 investigatii.

6. Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

In perioada 01.01.2019-31.12.2019 s-au prelungit contractele pana la data de 31.12.2019 si
s-au contractat servicii medicale spitalicesti pentru perioada iulie-decembrie 2019, conform:

- adresei CNAS cu nr. RV 5061/18.06.2019 prin care se precizeaza modul in care se face
prelungirea pana la 31.12.2019 a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente si
dispozitive medicale in vederea asigurarii continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea
de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre C.A.S. Braila si acestia;
           - H.G. nr. 416/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 şi pentru prorogarea unor termene  pana la 31 
decembrie 2019;



_____________________________________________________________________________________________
C.A.S. Brăila                Raport de activitate pentru anul 2019 Page 9 of 26

- Ordinului MS/CNAS nr. 980/610/2019 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului
MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si pentru modificarea si
completarea acestuia;

-Alocare buget pentru perioada august-decembrie 2019 urmare a Filei de buget nr.
DG847/27.06.2019 , prin care s-a alocat credit de angajament pentru anul 2019 .

Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele
normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale ( H.G. nr. 140/2018, cu modificarile si
completarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care
reglementeaza  condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii   2018-2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare).

S-a procedat la intocmirea actelor aditionale pana la 31.12.2019 in limita bugetului alocat cu
aceasta destinatie .

Valoarea contractata la unitatile sanitare cu paturi la 31.12.2019 pentru servicii medicale
spitalicesti, dupa regularizare, este in suma de 132.099.954,18 lei.

Valoarea serviciilor realizate si validate la unitatile sanitare cu paturi la 31.12.2019 este in
suma de 139.899.711,97 lei .

7. Ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu.

La data de 31.12.2019 se aflau in derulare 3 contracte de ingrijiri la domiciliu. Pentru ingrijiri
paliative la domiciliu, CAS Brăila nu a inregistrat nici o cerere pentru contractarea acestui tip de 
serviciu.

În anul 2019 creditul de angajament alocat a fost de 672.000 lei, iar serviciile realizate
validate si decontate pe anul 2019 au fost in valoare de 672.000, in limita sumei contractate.

8. Dispozitive și echipamente medicale 

La data de 31.2.2019 se aflau in derulare 76 contracte pentru dispozitive medicale.
Din sumele alocate pentru anul 2019, la 31.12.2019 s-au asigurat dispozitivele pentru

protezare stomii și incontinență urinară, lentile intraoculare, aparate pentru administrarea continuă cu 
oxigen, proteze, orteze, dispozitive pentru copii și urgențe si decizii emise valabile 12 luni.  

La finele anului 2019 nu exista lista de asteptare pentru dispozitive medicale si echipamente
materiale .

Creditul de angajament alocat pentru anul 2019 este de 2.979.040 lei si s-au emis 2470
decizii de dispozitive medicale (din care si decizii valabile 12 luni) in valoare de 3.228.975,97 lei.

9. Medicamente cu si fara contr ibutie personala in tratament ambulator iu

In municipiul si judetul Braila s-au eliberat medicamente cu si fara contributie personala in
tratamentul ambulatoriu şi medicamente si materiale sanitare specifice care se acordă pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop
curativ, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin intermediul a 42 de furnizori de
servicii farmaceutice aflati in relatii contractuale cu C.A.S. Braila la 31.12.2019 din care:

- 21 furnizori in mediul urban
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- 21 furnizori in mediul rural
Contractele cu furnizorii de servicii farmaceutice sunt incheiate atat pentru eliberarea de

medicamente gratuite si compensate cat si pentru medicamente si materiale sanitare necesare
pacientilor inscrisi in programele nationale de sanatate.

Furnizorii de servicii farmaceutice aflati in contract cu CAS Braila au asigurat eliberarea
medicamentelor si materialelor sanitare in tratamentul ambulatoriu printr-un numar de 140 puncte
de lucru, din care 87 farmacii in mediul urban, 38 farmacii in mediul rural si 15 oficine.

Activitatile de raportare a consumului lunar de medicamente si materiale sanitare de catre
furnizorii de servicii farmaceutice, descarcarea si validarea datelor, precum si emiterea, descarcarea
si validarea facturilor electronice, s-au desfasurat in conditii optime, conform normelor in vigoare .

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost validate in SIUI si trimise in ERP un numar de
1.753 facturi, in valoare totala de 107.790.653,18 lei, din care :

Medicamente COMP/GRAT 63.630.825,97 lei , din care :
- C+G 52.164.680,45 lei
- C+G MSS 6.712.995,27 lei
- C+G CV 717.095,47 lei
- Pensionari 50% - 2.242.449,12 lei
- Pensionari 40% - 1.793.605,66 lei

P.N.S. TOTAL 44.159.827,21 lei, din care :
- P.N.S. – curente 42.645.463,83 lei
- P.N.S – CV 1.514.363,38 lei

Decontarea pentru activitatea curentă in perioada 01.01.2019- 31.12.2019 s-a efectuat în
ordine cronologică, până la 90 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale
eliberate asiguraţilor şi acordării vizei "bun de plată" facturilor, în limita fondurilor aprobate cu
această destinaţie.

Decontarea contravalorii medicamentelor şi materialelor sanitare specifice în cadrul unor
programe naţionale de sănătate curative din perioada 01.01.2019- 31.12.2019 s-a efectuat in ordine
cronologica în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor şi a acordării
vizei "bun de plată" de către casa de asigurări de sănătate, ca urmare a verificării facturilor şi a
borderourilor centralizatoare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au efectuat plati catre furnizorii de servicii farmaceutice aflati
in relatii contractuale cu C.A.S. Braila in valoare de 114.843.032,95 lei.

10. Programe naționale de sanatate

In judetul Braila, derularea programelor de sanatate se face prin intermediul a 42 de furnizori
de servicii farmaceutice care au 125 de farmacii cu circuit deschis, prin intermediul Spitalului
Judetean Braila si, incepand cu 1 august 2019, si prin intermediul spitalului privat Venetia Medical.

Programele de s`n`tate ce se deruleaz` prin farmaciile cu circuit deschis in judetul Braila
sunt:

- Programul na\ional de oncologie
- Programul na\ional de diabet zaharat
- Program na\ional de diagnostic ]i tratament pentru boli rare
- Programul na\ional de transplant de organe, \esuturi ]i celule umane

Programele de sanatate ce se deruleaza prin intermediul Spitalului Judetean de Urgenta
Braila sunt:
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- Programul na\ional de oncologie
- Programul na\ional de diabet zaharat
- Program na\ional de tratament al hemofiliei ]i talasemiei
- Program na\ional de diagnostic ]i tratament pentru boli rare
- Programul na\ional de endocrinologie
- Programul national de ortopedie

Programul de s`n`tate ce se deruleaz` prin intermediul spitalului privat Venetia Medical este:
- Programul na\ional de oncologie

De asemenea, in cursul anului 2019 s-au aflat in derulare și 3 contracte de dializ`, unul cu
Spitalul Județean de Urgenț` Br`ila și 2 contracte cu furnizori privați, cu suma total` contractat` pe
anul 2019 in valoare de 24.674,18 mii lei.

Pe langa aceste contracte, se afla [n derulare si un contract pentru efectuarea investigatiei
Hemoglobina glicozilata.

SITUATIA COMPARATIVA A SUMELOR DISTRIBUITE PE PROGRAME DE SANATATE
CURATIVE in anii 2018 – 2019

MII LEI

VENETIA MEDICAL / in contract pt ONCOLOGIE spital din 01 aug
2019 0,00 291,89

PROGRAM TIP alocare CA - AN 2018 CA - AN 2019

SPITAL 8.223,07 10.299,25
ONCOLOGIE

FARMACII 9.559,01 9.762,89

TOTAL ONCOLOGIE (fara CV) 17.782,08 20.354,03

COST-VOLUM - farmacii 2.430,00 1.371,00

COST-VOLUM - spital 1.714,00 2.940,93

TOTAL medicamente oncologice COST-VOLUM 4.144,00 4.311,93

SPITAL 23,72 18,00DIABET
ZAHARAT FARMACII 22.287,60 28.165,65

TOTAL
DIABET

MEDICAMENTE 22.311,32 28.183,65

Materiale sanitare spital 0,00 0,00

TESTE COPII -farmacii 72,24 70,00DIABET
ZAHARAT

TESTE ADULTI -farmacii 1.307,81 1.630,00

TOTAL
DIABET

MATERIALE SANITARE 1.380,05 1.700,00

HEMOFILIE 30,00 57,59Hemofilie +
talasemie TALASEMIE 107,00 113,00

TOTAL HEMO-TALA 137,00 170,59
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SLA 27,72 29,20

Boala HUNTER - SPITAL 1.300,86 192,88

Sindrom Prader Willi 99,56 48,96

DUCHENNE 2.315,65 2.373,10

FIBROZA pulmonara 0,00 41,40

MUCOVISCIDOZA adulti 32,00 14,00

BOLI RARE

MUCOVISCIDOZA copii 354,50 325,45

TOTAL BOLI RARE - farmacii 4.130,29 3.024,99

Osteoporoza farmacii 0,00 0,00

Osteoporoza spital 77,80 59,88
BOLI

ENDOCRINE

GUSAspital 0,34 2,00

TOTAL BOLI ENDOCRINE 78,14 61,88

POST TRANSPLANT - farmacii 755,32 654,00

ORTOPEDIE (materiale sanitare) -spital 225,38 334,10

HEMOGLOBINA glicozilata 4,91 6,00

TOTAL GENERAL PROGRAME DE SANATATE 50.948,49 58.801,17

din care: MEDICAMENTE (fara CV) = 45.194,15 52.449,14

MATERIALE SANITARE = 1.605,43 2.034,10

In tabelul de mai jos se poate vedea cresterea sumelor alocate in anul 2019 pentru anumite
programe de sanatate, in functie de marirea consumului de medicamente / materiale sanitare ca
urmare a cresterii numarului de pacienti in programele respective, iar in grafic se vede procentual
diferenta sumelor alocate pe programe de sanatate in anii 2018 – 2019:

MII LEI

PROGRAM DE SANATATE CA - AN 2018 CA - AN 2019

TOTAL ONCOLOGIE (fara CV) 17.782,08 20.354,03

TOTAL medicamente oncologice COST-VOLUM 4.144,00 4.311,93

TOTAL DIABET MEDICAMENTE 22.311,32 28.183,65

TOTAL DIABET MATERIALE SANITARE 1.380,05 1.700,00

TOTAL HEMOFILIE-TALASEMIE 137,00 170,59

TOTAL BOLI RARE 4.130,29 3.024,99

TOTAL BOLI ENDOCRINE 78,14 61,88

POST TRANSPLANT 755,32 654,00
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ORTOPEDIE (materiale sanitare) 225,38 334,10

HEMOGLOBINA glicozilata 4,91 6,00

TOTAL GENERAL PROGRAME DE SANATATE 50.948,49 58.801,17

din care:
MEDICAMENTE (fara CV) = 45.194,15 52.449,14

MATERIALE SANITARE = 1.605,43 2.034,10
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Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
derulate in judetul Braila in anul 2019 este redata in tabelul de mai jos (doar pentru programele de sanatate
ce se deruleaza in judetul Braila):



_____________________________________________________________________________________________
C.A.S. Brăila                Raport de activitate pentru anul 2019 Page 14 of 26

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 
Program/Subprogram de

sănătate 
Denumire indicator fizic

Valoare
(nr.)

Denumire indicator de eficienţă 
Valoare

(LEI)

Subprogramul de
tratament al bolnavilor cu
afecţiuni oncologice 

număr bolnavi trataţi 1.873 cost mediu/bolnav tratat 9.925,97 

număr de bolnavi cu diabet zaharat 
trataţi  

14.053 cost mediu/bolnav tratat 1.998,37

număr bolnavi cu diabet zaharat 
evaluaţi prin dozarea HbA1c 

274
cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

21,90

număr bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de pompe de insulină 

0
cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat beneficiar de pompă de 
insulină 

0,00

număr bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de materiale
consumabile pentru pompele de
insulină 

0
cost mediu/bolnav beneficiar de
materiale consumabile pentru
pompa de insulină 

0,00

număr copii cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

45
cost mediu/copil cu diabet zaharat
automonitorizat

1.449,33

număr adulţi cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

3.433
cost mediu/adult cu diabet zaharat
automonitorizat

462,41

număr bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de sisteme de
monitorizare continuă a glicemiei 

0
cost mediu/bolnav beneficiar de
sisteme de monitorizare continuă a 
glicemiei

0,00

număr bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de sisteme pompe de
insulină cu senzori de monitorizare 
continuă a glicemie  

0

cost mediu/ bolnav cu diabet
zaharat beneficiari de sisteme
pompe de insulină cu senzori de 
monitorizare continuă a glicemie  

0,00

număr bolnavi cu diabet zaharat tip 
1 beneficiari de materiale
consumabile pentru sisteme de
monitorizare glicemică continuă 

0

cost mediu/ bolnav cu diabet
zaharat tip 1 beneficiari de
materiale consumabile pentru
sisteme de monitorizare glicemică 
continuă 

0,00

Programul naţional de 
diabet zaharat

număr bolnavi cu diabet zaharat tip 
1 beneficiari de materiale
consumabile pentru pompele de
insulină cu senzori de monitorizare 
continuă a glicemiei 

0

cost mediu/ bolnav cu diabet
zaharat tip 1 beneficiari de
materiale consumabile pentru
pompele de insulină cu senzori de 
monitorizare continuă a glicemiei 

0,00

număr de bolnavi cu hemofilie 
congenitală fără inhibitori/boală von 
Willebrand cu substituţie 
profilactică continuă 

0

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală 
von Willebrand cu substituţie 
profilactică continuă 

0,00

număr de bolnavi cu hemofilie  
congenitală fără inhibitori/boală von 
Willebrand cu substituţie 
profilactică intermitentă/de scurtă 
durată 

0

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală 
von Willebrand cu substituţie 
profilactică intermitentă/de scurtă 
durată 

0,00

număr de bolnavi cu hemofilie 
congenitală fără inhibitori/boală von 
Willebrand cu tratament „on
demand”

6

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală 
von Willebrand cu tratament „on
demand”

11.309,78

număr de bolnavi cu varsta 1-18 ani 
cu hemofilie congenitală cu 
inhibitori cu titru mare cu profilaxie
secundară pe termen lung 

0

cost mediu/bolnav cu varsta 1-18
ani cu hemofilie congenitală cu 
inhibitori cu titru mare cu profilaxie
secundară pe termen lung 

0,00

număr de bolnavi cu hemofilie 
congenitală cu inhibitori cu 
profilaxie secundară pe termen 
scurt/intermitentă 

0

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu 
profilaxie secundară pe termen 
scurt/intermitentă 

0,00

Program naţional de 
tratament al hemofiliei şi 

talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie 
congenitală cu inhibitori cu 
tratament de oprire a sângerărilor 

0
cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu 
tratament de oprire a sângerărilor 

0,00
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număr de bolnavi cu hemofilie 
congenitală cu şi fără 
inhibitori/boală von Willebrand, 
pentru tratamentul de substituţie în 
cazul intervenţiilor chirurgicale şi 
ortopedice

0

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală cu şi fără 
inhibitori/boală von Willebrand, 
pentru tratamentul de substituţie în 
cazul intervenţiilor chirurgicale şi 
ortopedice

0,00

număr de bolnavi cu hemofilie 
dobândită simptomatică cu 
tratament de substituţie 

0
cost mediu/bolnav cu hemofilie
dobândită simptomatică cu 
tratament de substituţie 

0,00

număr de bolnavi cu talasemie 2 cost mediu/bolnav cu talasemie 50.628,65 

număr de bolnavi cu boli 
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme cronice

0
cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme cronice

0,00

număr de bolnavi cu boli 
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme acute

0
cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme acute

0,00

număr de bolnavi cu boala Fabry 0 cost mediu/bolnav cu boala Fabry 0,00 

număr de bolnavi cu boala Pompe 0 cost mediu/bolnav cu boala Pompe 0,00 

număr de bolnavi cu Tirozinemie 0 cost mediu/bolnav cu Tirozinemie 0,00 

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză tip II (sindromul 
Hunter)

1
cost mediu/bolnav cu
mucopolizaharidoză tip II 
(sindromul Hunter)

502.200,29

număr de bolnavi cu 
mucopolizaharidoză tip I (sindromul 
Hurler)

0
cost mediu/bolnav cu
mucopolizaharidoză tip I 
(sindromul Hurler)

0,00

număr de bolnavi cu 
afibrinogenemie congenitală 

0
cost mediu/bolnav cu
afibrinogenemie congenitală 

0,00

număr de bolnavi cu sindrom de 
imunodeficienţă primară 

0
cost mediu/bolnav cu sindrom de
imunodeficienţă primară 

0,00

număr de bolnavi cu HTPA 0 cost mediu/bolnav cu HTPA 0,00 

număr de bolnavi cu polineuropatie 
familială amiloidă cu transtiretină 

0
cost mediu/bolnav cu
polineuropatie familială amiloidă cu 
transtiretină 

0,00

număr de bolnavi cu scleroză 
sistemică şi ulcerele digitale 
evolutive

0
cost mediu/bolnav cu scleroză 
sistemică şi ulcerele digitale 
evolutive

0,00

Purpura trombocitopenică imună 
cronică la adulţii splenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi 

0

cost mediu/bolnav cu Purpura
trombocitopenică imună cronică la 
adulţii splenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi 

0,00

număr de bolnavi cu 
hiperfenilalaninemie la bolnavii
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau 
deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) 

0

cost mediu/bolnav cu
hiperfenilalaninemie la bolnavii
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau 
deficit de tetrahidrobiopterină 
(BH4)

0,00

număr de bolnavi cu scleroză 
tuberoasă 

0
cost mediu/bolnav cu scleroză 
tuberoasă 

0,00

număr de bolnavi cu osteogeneză 
imperfectă - medicamente 

0
cost mediu/bolnav cu osteogeneză 
imperfectă - medicamente 

0,00

număr de bolnavi cu osteogeneză 
imperfectă - materiale sanitare 

0
cost mediu/bolnav cu osteogeneză 
imperfectă - materiale sanitare 

0,00

număr de bolnavi cu epidermoliză 
buloasă 0

cost mediu/bolnav cu epidermoliză 
buloasă 

0,00

număr de bolnavi cu mucoviscidoză 
copii

10
cost mediu/bolnav cu
mucoviscidoză copii 

32.201,87

număr de bolnavi cu mucoviscidoză 
adulţi 

2
cost mediu/bolnav cu
mucoviscidoză adulţi 

5.607,70

număr de bolnavi cu scleroză 
laterală amiotrofică 

10
cost mediu/bolnav cu scleroză 
laterală amiotrofică 

2.460,79

număr de bolnavi cu sindrom Prader 
Willi

2
cost mediu/bolnav cu sindrom
Prader Willi

20.599,20

număr de bolnavi cu fibroză 
pulmonară idiopatică 

1
cost mediu/bolnav cu fibroză 
pulmonară idiopatică  

41.354,28

număr de bolnavi cu distrofie 
musculară Duchenne 

1
cost mediu/bolnav cu distrofie
musculară Duchenne 

2.166.028,07

Programul naţional de 
tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu angioedem 
ereditar

0
cost mediu/bolnav cu angioedem
ereditar

0,00
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număr de bolnavi cu Neuropatie 
optică ereditară Leber 

0
cost mediu/bolnav cu Neuropatie
optică ereditară Leber 

0,00

număr de bolnavi cu atrofie 
musculara spinală 

0
cost mediu/ bolnav cu atrofie
musculara spinală 

0,00

număr de bolnavi cu osteoporoză  510 cost mediu/bolnav cu osteoporoză  116,45 

număr de bolnavi cu guşă prin 
tireomegalie datorată carenţei de 
iod 234

cost mediu/bolnav cu guşă prin 
tireomegalie datorată carenţei de 
iod

4,30Programul naţional de 
boli endocrine

număr de bolnavi cu guşă prin 
tireomegalie datorată proliferării 
maligne

0
cost mediu/bolnav cu guşă prin 
tireomegalie datorată proliferării 
maligne

0,00

număr bolnavi copii endoprotezaţi 0 
cost mediu/bolnav copil
endoprotezat

0,00

număr bolnavi adulţi endoprotezaţi 150 
cost mediu/bolnav adult
endoprotezat

2.212,94

număr bolnavi copii cu 
endoprotezare articulară tumorală 

0
cost mediu/bolnav copil cu
endoprotezare articulară tumorală 

0,00

număr bolnavi adulţi cu 
endoprotezare articulară tumorală 

0
cost mediu/bolnav adult cu
endoprotezare articulară tumorală 

0,00

număr bolnavi copii cu implant 
segmentar

0
cost mediubolnav /copil cu implant
segmentar de coloană 

0,00

număr bolnavi adulţi cu implant 
segmentar

0
cost mediu/bolnav adult cu implant
segmentar de coloană 

0,00

număr bolnavi adulţi trataţi prin 
chirurgie spinală 

0
cost mediu/bolnav adult tratat prin
chirurgie spinală 

0,00

număr bolnavi copii trataţi prin 
instrumentaţie specifică  

0
cost mediu/bolnav copil tratat prin
instrumentaţie specifică  

0,00

Programul naţional de 
ortopedie

număr de adulţi cu instabilitate 
articulară tratat prin implanturi de 
fixare

0
cost mediu/adult cu instabilitate
articulară tratat prin implanturi de 
fixare

0,00

număr de bolnavi trataţi pentru stare 
posttransplant

66
cost mediu/bolnav tratat pentru
stare posttransplant

9.880,10Programul national de
transplant de organe,
tesuturi si celule de
origine umană 

numar bolnavi cu transplant hepatic
trataţi pentru recidiva hepatitei 
cronice cu VHB

0
cost mediu/bolnav tratat pentru
recidiva hepatitei cronice cu VHB

0,00

număr de bolnavi trataţi prin 
hemodializă convenţională  

351
cost mediu/şedinţă de hemodializă 
convenţională 

528,96

număr de bolnavi trataţi prin 
hemodiafiltrare intermitentă on-line 

19
cost mediu/şedinţă de 
hemodiafiltrare intermitentă on-line 

599,34

număr de bolnavi trataţi prin dializă 
peritoneală continuă 

10
cost mediu/bolnav tratat prin
dializă peritoneală continuă 

50.107,35

Programul naţional de 
supleere a funcţiei renale 
la bolnavii cu insuficienţă 
renală cronică 

număr de bolnavi trataţi prin dializă 
peritoneală automată 

0
cost mediu/bolnav tratat prin
dializă peritoneală automată 

0,00

număr bolnavi cu afecţiuni 
oncologice trataţi 

41
cost mediu/bolnav cu afecţiuni 
oncologice tratat

109.434,32

număr bolnavi cu purpură 
trombocitopenică imună cronică la 
adulţii spenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi trataţi 

0

cost mediu/bolnav cu  purpură 
trombocitopenică imună cronică la 
adulţii spenectomizaţi şi 
nesplenectomizaţi tratat 

0,00
Medicamente eliberate în
baza contractelor cost-
volum

număr bolnavi cu scleroză multiplă 0 
cost mediu/bolnav cu scleroză 
multiplă tratat 

0,00
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11. Evaluare-contractare

In anul 2019, comisia de evaluare a analizat si aprobat un numar de 260 dosare cu cereri de
evaluare depuse la nivelul C.A.S. Braila. Rezultatul analizei dosarelor de evaluare a fost
consemnat in 260 rapoarte de evaluare si au fost emise 260 decizii de evaluare.

Pe categorii de furnizori, situatia se prezinta astfel:
- furnizori de medicina primara - 134 dosare
- furnizori din ambulatoriu clinic - 19 dosare
- furnizori din ambulatoriu paraclinic laborator - 6 dosare
- furnizori din ambulatoriu paraclinic radiologie - 2 dosare
- furnizori servicii farmaceutice - 82 dosare
- furnizori servicii de dializa - 1 dosar
- furnizori de ingrijiri la domiciliu - 3 dosare
- furnizori de dispozitive medicale - 5 dosare
- furnizori de medicina dentara - 4 dosare
- furnizori de asistenta medicala spitaliceasca - 4 dosare

MEDIC ȘEF

Activitatea structurii Medic-sef in anul 2019, a vizat urmatoarele aspecte :
- verificarea rapoartelor medicale pentru eliberarea Formularului E 112, a documentelor medicale si
intocmirea de certificate de concedii medicale pentru asiguratii care au necesitat asistenta medicala
in strainatate;
- primirea, verificarea si trimiterea dosarelor catre comisiile de experti CNAS (pentru pompe de
insulina- Diabet zaharat si PET/CT);
- efectuarea de monitorizari lunare pentru respectarea protocoalelor de prescriere a medicamentelor
si intocmirea de note de constatare/ rapoarte, cu propunere de initiere actiuni de control sau
recuperarea sumelor de la medicii prescriptori. Lunar se verifica 538 DCI-uri din Ordinul cu
protocoale terapeutice pentru a se urmari corectitudinea prescrierii si evolutia consumului de
medicamente de la o luna la alta. Mentionam ca la indicatorii 7a si 7b din indicatorii de performanta
specifici, chiar daca nu mai exista comisiile de aprobare a tratamentelor, ne-am referit la numarul de
DCI-uri verificate lunar;
- informarea permanenta a medicilor prescriptori cu privire la modificarea protocoalelor de
prescriere, a listei de medicamente si actelor normative nou aparute;
- s-a efectuat monitorizarea trimestriala a derularii programelor nationale de sanatate derulate la
nivelul judetului Braila, cu intocmirea de rapoarte trimestriale;
- preluarea, analiza si centralizarea consumului de medicamente transmis de unitatile sanitare cu
paturi si centrele de dializa si transmiterea la CNAS a anexelor necesare raportarii taxei Clawback;
- verificarea si validarea medicala a certificatelor de concediu medical depuse de cate persoanele
fizice;
- serviciul medical a participat cu membrii săi în echipele de control la acțiunile de control dispuse 
de către Președintele –Director general al CAS Brăila. 

- semestrial, s-a facut si transmis la CNAS analiza gradului de satisfactie a asiguratilor beneficiari de
servicii medicale spitalicesti, la data de 31 decembrie 2019 am raportat la CNAS 400 chestionare
pentru perioada iulie-decembrie 2019.
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COMPARTIMENTUL CONTROL
Activitati:

Controlul conform planului de activități, precum şi controlul operativ şi controlul inopinat,
pentru situaţii justificate, dispuse de preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate,
privind furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare aflaţi
sau care s-au aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum şi pentru situaţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
Activitate:

În perioada 01.01 – 31.12.2019 Compartimentul Control din cadrul CAS Brăila a efectuat un
număr de 123 din care: 77 ac\iuni de control tematice, 27 acțiuni de control operativ ]i 19 acțiuni de
control inopinat, dispuse urmare controlului Camerei de Conturi Judeteana Braila, Casa Nationala de
Asigur`ri de S`n`tate ]i Pre]edinte Director General.
Structura acțiunilor de control efectuate, pe domenii de activitate ale furnizorilor, este urmatoarea:

- 40 acțiuni de control la furnizorii din asistența medicală primară ;
- 8 ac\iuni de control la furnizorii de servicii medicale [n ambulatoriul de specialitate clinic`;
- 8 ac\iuni de control la furnizorii de servicii medicale [n ambulatoriul de specialitate

paraclinic`;
- 7 ac\iuni de control la furnizorii de servicii medicale [n ambulatoriul de specialitate

stomatologic;
- 7 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale spitalice]ti;
- 1 ac\iune de control la un furnizor de servicii medicale [ngrijiri la domiciliu;
- 1 ac\iune de control la un furnizor de servicii medicale de recuperare reabilitare;
- 28 actiuni de control la furnizorii de medicamente;
- 1 actiune de control la un furnizor de dispozitive medicale;
- 3 acțiuni de control la furnizorii de servicii programe nationale de sanatate;
- 19 ac\iuni de control la furnizori de servicii medicale si la persoane juridice sau fizice ai

c`ror salariati beneficiaza de CM cf. OUG 158/2005.
Suma imputată in perioada 01.01 – 31.12.2019 a fost de 50828,18 lei și cea recuperată a fost

de 48328,18 lei.

COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Activitati:

1. Administrarea serverelor de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii; 
2. Realizarea şi administrarea componentei transport date (cablare, pachpanel- uri, prize, 

switch-uri) a reţelei de calculatoare proprie, asigurarea întreţinerii şi exploatarii în condiţii 
optime a acesteia;

3. Asigurarea bunei funcţionari a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print-
servere) din cadrul CASJ Brăila; 

4. Configurarea cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor 
CASJ Brăila; 

5. Instalarea şi configurarea programelor de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere; 
6. Monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus; 
7. Realizarea identificarii, evaluarii/estimarii managementul riscurilor IT;
8. Verificarea respectarii de către personalul CASJ Brăila a procedurii securitatea sistemului 

informatic al CASJ Brăila; 
9. Implementarea şi urmărirea funcţionarii sistemului de blocare automată a încercărilor de 

acces neautorizat;
10. Asigurarea supravegherii funcţionării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în 
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vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a serverelor din cadrul CASJ Brăila; 
11. Administrarea serverelor CASJ Brăila: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele 

din Data Center;
12. Aplicarea procedurilor de salvare / restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă 

restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
13. Asigură asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor 

organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 
14. Asigurarea administrarii aplicaţiilor specifice aflate în exploatare, întreţinerea în 

conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei 
de asigurări de sănătate; 

15. Realizarea prelucrării de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de 
specialitate din cadrul CASJ Brăila, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de 
informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic; 

16. Asigurarea asistenţei în exploatarea a aplicaţiilor informatice în cadrul CASJ Brăila ; 
17. Asigurarea administrarii aplicaţiei de legislaţie; 
18. Formularea specificaţiilor tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT; 
19. Postarea pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea compartimentelor de specialitate, a 

informaţiilor de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS 
Brăila; 

20. Administrarea serviciilor de internet DHP, HTTP, DNS, VPN, (e-mail, site, acces internet);
21. Conceperea şi implementarea împreună cu angajaţii CASJ Brăila de politici de securitate IT ; 
22. Asigurarea monitorizarii comunicaţiei cu serverele SIUI/ERP/SIPE/CEAS CNAS; 
23. Asigurarea gestionarii informatice a utilizatorilor CASJ Brăila şi a drepturilor de acces în 

reţeaua informatică a CASJ Brăila şi în sistemul SIUI/ERP; 
24. Analizarea problemelor semnalate pe SIUI/ERP/CEAS/SIPE de compartimentele de

specialitate împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia 
Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS Brăila transmiterea lor 
către IT CNAS în vederea rezolvării; 

25. Analizarea problemelor semnalate de furnizorii de servicii medicale in contract cu CAS
Braila primite de la responsabilul centrului regional de asistenta tehnica si rezolvarea
acestora in limita posibilitatilor la nivelul CAS Braila sau transmiterea lor spre rezolvare
catre IT CNAS prin responsabilul centrului regional sud-est de asistenta tehnica-PIAS;

26. Asigurarea condiţiilor tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale şi 
verificare a cardurilor cu probleme tehnice;

27. Prelucrarea datelor primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri 
noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor; 

28. Acordarea de asistență tehnică telefonică/e-mail/personal la sediul CAS pentru probleme 
informatice furnizorilor de servicii in contract cu CAS Braila;

29. Inregistrarea certificatelor digitale pentru furnizorii in contract cu CAS Braila, verificarea
 conectivitatii certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi 
dispozitive medicale, existente în SIUI şi generarea de serii de licenţă pentru noii furnizori 
intraţi în contract; 

30. Inregistrarea pe site în secțiunea – Raportare furnizori- a sumelor alocate pe luni furnizorilor 
de servicii paraclinice, stomatologice și de recuperare si crearea de conturi pentru furnizorii 
noi care intra in contract cu CAS Braila;

31. Inventarierea hard şi soft a staţiilor de lucru din cadrul CASJ Brăila; 
32. Propunerea de actualizare a tehnicii de calcul sau de scoatere a acesteia din uz (casare) în

condiţiile legii; 
33. Asigurarea folosirii eficiente a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse; 
34. Participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel 
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CASJ Brăila; 
35. Elaborarea şi respectarea procedurilor operaţionale cu specific IT emise şi aprobate de 

conducerea CASJ Brăila; 
36. Îndeplinirea şi a altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legătură cu activitatea IT. 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS R.P.P.C. ŞI RESURSE UMANE
Atribuţii: 
1. Activitatea Serviciului Juridic Contencios Relaţii Publice Purtător de Cuvânt şi Resurse 
Umane s-a desfăşurat potrivit atribuţiilor postului, reglementat prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 
accesul liber la informaţiile de interes . 

În anul  2019 există un număr de 105 dosare pe rolul diferitelor Instanţe de judecată, în care 
CAS Brăila a fost parte. Instanţele de judecată în care s-au desfăşurat procesele au fost: Judecătoria 
Brăila, Tribunalul Brăila- Secția Civilă, Tribunalul Brăila-Secția de Contencios Administrativ și 
Fiscal, Tribunalul Brăila-Secția Penală, Curtea de Apel Galaţi, Tribunalul Dolj, Curtea de Apel 
Craiova Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Targu Mures. 

Cazuistica a fost diversificată constând în: anulare acte administrative, litigii concedii 
medicale, litigii cu furnizorii de servicii medicale, acţiuni în pretenţii, litigii cu funcţionarii publici, 
litigiu penal, soluţionare contestaţii şi petiţii, participare la comisiile constituite la nivelul CAS 
Brăila prin dispoziţii emise de către preşedinte-director general.  

Avizarea actelor adiționale privind noile reglementări în domeniul asigurărilor de sănătate, 
respectiv HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și 
Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2018 a HG nr. 140/2018, astfel: în anul 2019 s-au verificat şi s-au vizat 3514 contracte și  acte 
adiţionale încheiate între CAS Brăila şi furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive 
medicale, precum și 247 de convenții medicale.În anul 2019, s-a emis un număr de 40 de notificări 
în vederea recuperării prejudiciilor la F.N.U.A.S.S.(debit reprezentând 40% contravaloarea 
compensata a medicamentelor și debite formulare E 125) și 7 adrese de revenire către birourile 
notariale în vedere indentificării moștenitorilor debitorilor decedați. 

2. Alte activități desfășurate care implică și activitatea Relațiilor Publice și Purtător de Cuvânt
au fost :
- furnizarea informaţiilor de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţii de interes public precum şi rezolvarea corespondenţei repartizată în termenele 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
- verificarea situaţiilor semnalate de către cetăţeni prin contestaţii privind contribuţiile de sănătate; 
- informarea conducerii şi a personalului din cadrul instituţiei, cu noile apariţii legislative; 
- menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii foarte bune între instituţie –cetăţeni şi mass-media la nivel 
local;
- promovarea şi susţinerea privind utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate; 
- prezentarea şi susţinerea activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Brăila, la toate solicitările 
(conferinţe de presă, apariţii TV, ziar local) din partea mass-media etc; 
- 30 articole din care 27 pozitive și 3 negative;
- 15 evenimente radio local și 4 conferințe TV; 
- furnizarea informațiilor la furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu instituția noastră, dar 
şi asiguraţilor, că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 
iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018; 
- furnizarea informațiilor cu privire la cardurile care sunt recunoscute drept valabile de Platforma 
Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii 
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inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile 
electronice au o valabilitate de 7 ani. În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012,
termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019;
- furnizarea informațiilor despre cardurile naţionale de sănătate noi care se emit începând cu data de 
1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de 
Guvern;
- furnizarea informațiilor privind prelungirea termenului de valabilitate a cardului european de 
asigurări de sănătate de la 1 an la 2 ani; 
- informații privind respectarea obligațiilor legale cu privire la aplicarea prevederilor 
Regulamentului nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date,cu aplicabilitate directă din data de 25.05.2018 în toate statele Uniunii 
Europene;
- informarea cu privire la noile reglementări în domeniul asigurărilor de sănătate, respectiv HG nr. 
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și Ordinul 
MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a
HG nr. 140/2018. În acest sens s-a procedat la publicarea pe site-ul instituției și s-au transmis 
comunicate de presă ; 
- informarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale privind perioada 
de contractare prin afișarea pe site-ul instituției si prin comunicat de presă. 

Serviciul Juridic Contencios Relaţii Publice Purtător de Cuvânt şi Resurse Umane a avut şi 
are ca obiectiv prioritar menţinerea şi dezvoltarea unor bune relaţii între: instituţie-cetăţeni, 
compartimente,  mass-media la nivel local, precum şi  asigurarea aplicabilităţii corecte a legislaţiei în 
vigoare.

3. Gestionarea resurse umane şi salarizare personal. 
Activitatea privind resursele umane și salarizare, s-a desfăşurat potrivit atribuţiilor posturilor, 
reglementate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Casei de Asigurări de Sănătate 
Brăila, în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes. 
- Odată cu apariția  Ordinului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităţilor publice, s-au făcut demersurile legale necesare în vederea 
aplicabilității Ordinului cu privire la actualizarea tuturor procedurilor de la nivelul CAS Brăila. 
- în conf. cu HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici s-a întocmit documentația necesară organizării concursului de promovare în 
grad profesional principal pentru 1 funcționar public;  
- îndeplinirea prevederilor H.G. nr.432/2004 privind întocmirea dosarelor profesionale, Registrului
de evidenţă a funcţionarilor publici, precum și întocmirea fișelor de post în conformitate cu 
atribuțiile specifice  și a reglementărilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
C.A.S.-Brăila; 
- întocmirea şi transmiterea în timp util a situaţiilor statistice și a tuturor situațiilor solicitate de Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională de 
Integritate, Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și 
Institutul Teritorial de Muncă. 
-raport privind efectuarea activităților planificate pentru sem  I si II   2019 privind realizarea 
obiectivelor cuprinse în Planul de guvernare 2017-2020 la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate  
Brăila carte Institutia Prefectului Braila; 
-raport privind Legea 544- informatii de interes public ;
-ropoarte lunare privind TEL Verde ;
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-afișarea pe site CAS Braila a informațiilor de interes public: salarizarea funcționarilor publici 
(Legea 153/ 2017 ), Rapoartul de activitate al Presedintelui Director General, ROF, ROI, Cod etic,
Plan Integritate CAS Braila, Bugetul de venituri si cheltuieli a CAS Braila, Declaratii de avere si
interese, comisii, comunicate de presa ;
-actualizare Procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes 
public în format standardizat și asigurarea transperenței decizionale urmare solicitarii
Secretariatului General al Guvernului prin Institutia Prefectului.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
1. Serviciul buget, financiar-contabilitate
Atributii :
- conducerea evidentei contabile in partida dubla a drepturilor constatate si a veniturilor incasate,

precum si a obligatiilor, a angajamentelor si a platilor efectuate, conform bugetului aprobat.
- organizarea activității de evidențiere în contabilitate a tuturor operațiunilor legate de decontările 

externe,
- intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de

catre Ministerul Finantelor Publice.
- asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza

inregistrarilor in contabilitate.
- intocmirea in conformitate cu dispozitiile in vigoare a balantelor lunare de verificare a conturilor

analitice si sintetice;
- intocmirea contului de executie lunar al veniturilor si cheltuielilor ;
- intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale si depunerea acestora la CNAS ;
- întocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;
- intocmirea cererilor lunare pentru deschiderile de credite ;
- formularea propunerilor de virari de credite intre subdiviziunile bugetare conform

competentelor conferite de lege sau propune CNAS alte modificari necesare in structura
bugetului aprobat;

- asigura intocmirea Ordinelor de plata catre Trezorerie pentru efecuarea platilor catre furnizorii de
medicamente, servicii medicale si dispozitive medicale, in limita deschiderilor de credite aprobate;

Activitati
- inregistrarea facturilor privind obligatiilor de plata catre furnizori pe domenii de activitate, primite

de la compartimentele de specialitate;
- verificarea incadrarii facturilor in creditele de angajament aprobate;
- inregistrarea cronologica si sistematica a operațiunilor patrimoniale în registrul jurnal. 
- întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de 

Ministerul Finanțelor Publice, 
- întocmirea contului de execuție referitor la cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum și 

cele de administrare a fondului,
- urmărirea stingerii debitelor privind serviciile medicale și întocmirea facturilor către Casa de 

Pensii pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de muncă 
- asigurarea fazei finale a execuției bugetare, plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare deschise 

și neutilizate sau a disponibilităților aflate în conturi, 
- inregistrarea extraselor de cont de la trezorerie privind incasarile efectuate prin cont.
- efectuarea incasarilor in numerar si depunerea acestuia la trezorerie ;
- organizarea și evidența angajamentelor bugetare și legale, 
- întocmirea și transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare, 
- întocmirea de propuneri pentru virarea de fonduri între subdiviziunile clasificației bugetare 

conform legii,
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- primirea si verificarea certificatelor de concedii medicale de la persoanele fizice si juridice si
intocmirea Statelor de plata pentru plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;

- inregistarea  statelor  de plata  aferente  drepturilor  salariale  ale personalului și calcularea 
obligațiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat precum și fondurile 
speciale;

- intocmirea ordinelor de plata si depunerea la trezorerie;
- inregistarea extraselor de cont privind platile efectuate ;
- evidenta imprimatelor medicale vandute catre furnizorii de servicii medicale ;
- evidenta  materialelor  si  a obiectelor de inventar  și mijloace fixe; 
- inregistarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
- inregistarea creantelor FNUASS conform situatiilor primite de la ANAF;
- toate activitățile sunt operate în programele informatice ERP și SIUI. 
- administrarea bazei de date cu cetățeni străini beneficiari ai servicilor medicale în România și 

solicită instituțiilor competente din statele din care provin cetățenii străini rambursarea cheltuielilor 
prin intermediul CNAS în conformitate cu prevederile documentelor internaționale la care 
România este parte,

- administrarea bazei de date cu cetățenii români beneficiari ai serviciilor medicale în statele 
membre UE/SEE/Elveția, rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea de servicii medicale. 

Rezultate
- s-a urmarit incadrarea activitatii in prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 atat la

creditele bugetare cat si la cele de angajament ;
- s-au inregistrat facturi in valoare totala de: 506.413.758 lei ;
- s-au efectuat plati in valoare totala de : 507.915.010 lei ;
- s-au inregistrat venituri in valoare de 261.343.365 lei ;
- s-au intocmit balantele de verificare lunare ;
- s-a intocmit Contul de executie bugetara pentru anul 2019;
- s-au arhivat documentele justificative ;
- au fost transmise catre CNAS situatiile si raportarile în termenele solicitate.

2.Compartiment evidenta asigurati, carduri si concedii medicale.
Prin acest compartiment se gestioneaza registrul de evidenta a asiguratilor precum si relatia

cu asiguratii privind eliberarea de adeverinte, cardul national de asigurari de sanatate si cardul
European de asigurari de sanatate.
Atribuții 

- organizarea activității de evidență și gestiune a asiguraților, 
- înregistrarea, prelucrarea și evidența documentelor justificative privind stabilirea calității de 

asigurat,
- întocmirea de acte adiționale la procesele verbale de predare primire a documentelor și 

informațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice și predarea 
acestora către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, 

- asigurarea aplicării prevederilor Lg.95/2006  privind reforma în domeniul sănătății și a Ord. 
581/2014

- validarea si revalidarea declarațiilor rectificative pentru concedii și indemnizații si contributii 
de sanatate de la persoane juridice (D112),

- eliberarea adeverințelor de inlocuire card  si a celor pentru cardurile refuzate din motive 
religioase.

Activități 
- actualizarea bazei de date cu privire la evidența persoanelor asigurate, 
- întocmirea raportului de activitate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie,
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- întocmirea situațiilor privind recuperarea creanțelor de la persoane fizice, situația asiguraților 
și situația recuperării contribuției pentru concedii și indemnizații, 
- întocmirea si transmiterea lunar a balantei asiguratilor,
- întocmirea si transmiterea lunar a situatiei concediilor medicale eliberate de medici,
- primirea și înregistrarea în programul informatic a centralizatorului de concedii medicale 
eliberate de furnizorii de servicii medicale care au încheiat convenții pentru eliberare concedii 
medicale,
- înregistrarea declarațiilor de asigurare pentru concedii și indemnizații prevăzute la art. 1 al.2 
din OUG 158/2005, înregistrarea de modificări survenite în declarația de asigurare, 
- primirea si verificarea certificatelor de concedii medicale de la persoanele fizice si
juridice si intocmirea Statelor de plata pentru plata indemnizatiilor de asigurari sociale de
sanatate;
- primirea dosarului pentru restituirea sumelor ce depășesc fondul constituit pentru concedii și 
indemnizații, verificare certificatelor medicale și întocmirea de adrese de răspuns pentru cererile 
efectuate de persoanele fizice și juridice referitoare la OUG 158/2005, 
- întocmirea referatului pentru aprobare/refuz la plată a agenților economici în urma verificării 
certificatelor de concedii și indemnizații medicale, 
- actualizarea bazei de date pentru validare categorii de asigurați în SIUI, 
- primirea documentelor necesare eliberării cardului european de sănătate, 
- verificarea calității de asigurat a persoanelor care au beneficiat de servicii medicale în statele 
membre UE/SEE/Elveția, 
- organizarea și desfășurarea activităților de primire, înregistrare și verificare a solicitărilor de 
eliberare a formularelor europene,
- activitati legate de distribuirea cardului european si a cardului national de asigurari de
sanatate.

Pentru judetul Braila au fost tiparite un numar de 248.204 carduri nationale de asigurari de
sanatate. Din acestea 4.136 sunt carduri pentru persoane decedate in perioada cuprinsa intre
momentul tiparirii si distribuirii. Posta Romana a distribuit catre asigurati un numar de 228580
carduri, diferenta de 15.488 carduri fiind returnata de Posta catre CAS Braila. 5867 carduri au
fost ridicate de catre asigurati de la sediul CAS Braila. Medicii de familie au preluat 10.833
carduri, la sediul CJAS Braila au ramas 4663 carduri, din care 467 carduri apartin asiguratilor
care nu sunt inscrisi la medic de familie.

Incepand cu luna octombrie 2019 au mai fost emise 975 carduri nationale pentru judetul
Braila, din care Posta Romana a distribuit catre asigurati un numar de 889, diferenta de 96 fiind
returnata de Posta catre CAS Braila. CAS Braila a preluat un numar de 1357 de carduri
apartinand asiguratilor CAS OPSNAJ din care s-au distribuit 841 carduri pana la data de
31.12.2019. Exista 188 solicitari de refuz din motive religioase, 9812 carduri distruse, pierdute,
modificare date personale si 551 carduri defecte sau cu greseli de imprimare. CAS a achizitionat
7 cititoare de card pentru a veni in sprijinul asiguratilor si al furnizorilor.

3. Compartiment achiziții publice / 4. Compartiment logistică si patrimoniu
Atributii:

- organizarea si coordonarea activitatii de achizitii publice de bunuri si servicii.
- elaborarea programului anual al achițiilor publice, pe baza necesitaților și prioritaților 
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritații contractante; 
- dupa aprobarea bugetului, definitivează programul anual al achizițiilor publice în funcție de 
fondurile aprobate și îl supune aprobării conducatorului unitații; 
- operarea de modificări sau completări ulterioare la programul anual al achizițiilor publice, 
modificări/completări ce vor fi aprobate de conducatorul autorității contractante; 
- asigurarea functionarii in bune conditii a autoturismelor din dotarea unitatii.
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- îndeplinirea obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de legilația 
în vigoare.

Activități:  
- transmiterea spre publicare anunțurile de intentie, de participare și de atribuire către 
operatorul SEAP, numai prin mijloace electronice;
- utilizarea mijloacele electronice prin SEAP pentru aplicarea procedurilor de atribuire și 
pentru realizarea achizițiilor directe, 
- organizarea și recepționarea bunurilor aprovizionate și întocmirea formelor necesare când 
bunurile nu corespund calitativ și cantitativ; 
- întocmirea comenzilor în vederea procurării diverselor bunuri materiale ce se achiziționează 
la nivelul C.A.S. Braila, conform referatelor aprobate de ordonatorul de credite;
- întocmirea de avize de expediție și facturi cu bunurile livrate unităților sanitare, medicilor de 
familie, medicilor stomatologi, medicilor care au contract cu C.A.S Braila, prin programul ERP;
- elaborarea documentatiei de prelungire prin acte aditionale a contractelor de servicii pe o
perioada de max. 4 luni
- achiziționarea în timp util a tuturor bunurilor solicitate (și aprobate de ordonatorul de 
credite), atât cantitativ cât și calitativ cu respectarea legislației în vigoare; 
- verificarea și avizarea decontarii lucrărilor ce au fost executate la sediul unitații (consolidări, 
amenajări, reparații capitale, reparații curente, etc.); 
- întocmirea, verificarea și operarea zilnică a foilor de parcurs ale autovehiculelor din dotare pe 
care le consemnează în F.A.Z.  
- urmarirea concordantei din punct de vedere al cantitatii si calitatii bunurilor facturate cu cele
comandate
- asigurarea distribuirii catre furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special
(bilete de trimitere si concedii medicale) precum si asigurarea necesarului de formulare pe baza
de comenzi si evitarea existentei unui stoc supradimensionat
- intocmirea lunara a propunerilor de plata (deschiderilor) a cheltuielilor ce decurg din
derularea contractelor si activitatii zilnice.

II. PROBLEME INTAMPINATE IN PERIOADA EVALUATA,
MASURI, PROPUNERI

1.Având în vedere că la nivelul CAS Brăila se utilizează platforma SIUI, ERP, toate 
modificările legislative au fost implementate în timp util în așa fel încât procesul de contractare s-a 
desfășurat în termenele stabilite. Raportarea serviciilor furnizorilor se efectuează on-line, cu 
semnătură electronică, inclusiv facturarea. 

2.Formulare europene. Consideram ca este absolut necesara organizarea de cursuri de
instruire a personalului care lucreaza in acest compartiment avand in vedere legislatia complexa.
Toate problemele apărute încercăm să le rezolvăm printr-o comunicare permanentă cu direcția de 
specialitate din cadrul CNAS.

3.Calitatea de asigurat. In vederea stabilirii calitatii de asigurat întâmpinăm urmatoarele 
probleme: nu exista un documente care sa certifice faptul ca persoanele fizice care realizeaza
venituri impozabile din activitati independente, venituri din agricultura, venituri din investitii sau
venituri din cedarea folosintei bunurilor, precum si persoanele care nu realizeaza venituri, au achitat
contributiile de sanatate si perioada pentru care au efectuat platile si nici o procedura unitara de
lucru, avand in vedere faptul ca trebuie certificate calitatea de asigurat (card European, formulare
europene).
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Alte propuneri:
-organizarea de întâlniri periodice între reprezentanții CNAS și CAS pentru o cât mai bună 
comunicare,
-organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajații CAS. 

III. PRIORITATI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE

- imbunatatirea accesului asiguratilor la servicii, cu prioritate in asistenta medicala primara,
ambulatoriul clinic si asistenta stomatologica, in special in mediul rural,

- asigurarea accesului la servicii medicale care nu pot fi efectuate la nivel judetean prin incheierea
de contracte cu furnizori din afara ariei de responsabilitate,

- dezvoltarea si continuarea acordarii serviciilor medicale de urgenta prin centrele de permanenta, in
special in mediul rural,

- largirea paletei de servicii contractate cu furnizorii, in contextul reglementarilor in vigoare,
- respectarea filei de buget aprobata pentru anul 2019, atat a creditelor bugetare cat si a celor de

angajament,
- solicitare fundamentata a propunerilor de deschidere de credite pe domenii de activitate,
- operativitate si crestere calitativa a controalelor efectuate la furnizorii aflati in contract,
- gestionarea cat mai corecta si operativa a formularelor europene,
- cresterea eficientei in utilizarea FNUASS,
- indeplinirea obiectivelor generale/specifice precum si a indicatorilor specifici activitatii,
- imbunatatirea imaginii CNAS/CAS la nivel local printr-o relatie buna cu asiguratii, furnizorii si

media,
- imbunatatirea comunicarii intre departamentele CAS, intre CAS-CNAS si cu alte institutii de

interes local, regional, national,
- respectarea de catre furnizori a termenelor, precum si corectitudinea transmiterii consumului de

medicamente pentru calcularea taxei claw-back,
- transmiterea catre CNAS a propunerilor de modificare a Normelor metodologice/ Contractului-

cadru, proiectelor legislative,
- informarea furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CAS Brăila asupra modificarilor 

legislative, normative, repartizarea creditelor de angajament pe luni in anul 2019 dupa o analiza
serioasa si reala a fundamentarilor cu incadrarea in prevederile bugetare,

- monitorizarea activitatii furnizorilor aflati in contract, in special consumul de medicamente,
dispozitive medicale si realizarea indicatorilor de catre spitale, precum si serviciile paraclinice,
recuperare si stomatologice,

- monitorizarea transmiterii on-line a raportarilor precum si a facturii electronice, comunicare
eficienta cu furnizorii aflati in contract,

- asigurarea unui management eficient al CAS Brăila,  
- actualizarea paginii web a CAS Brăila cu informatiile necesare conform modelului unic de pagina 

la nivel national.
- menținerea unei comunicări permanente și eficiente cu direcțiile din cadrul CNAS pentru 

optimizarea activității CAS Brăila, 
- urmărirea permanentă a respectării „pacientului” ca principal beneficiar de servicii de calitate în  

sistemul de asigurări de sănătate. 

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 
Dr. Nedelcu Camelia-Tamara


