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CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE BUZAU
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017

1. Activitatea de contractare/decontare anul 2017
Accesul neingradit si nediscriminatoriu la servicii medicale si farmaceutice de calitate s-a
realizat prin acoperirea intregului teritoriu al judetului cu furnizori cu care CJAS Buzau a incheiat
contracte,avandu-se in vedere:
-acoperirea potrivit Legii 95/2006, a nevoilor de servicii de sanatate a asiguratilor judetului, in
limita fondurilor disponibile;
-acordarea unui pachet de servicii medicale de baza in mod echitabil si nediscriminatoriu oricarui
asigurat;
-acoperirea cu servicii medicale a tuturor zonelor, inclusiv a celor fara medic;
-stabilirea politicii de contractare in conformitate cu actele normative in vigoare.
În acest sens, începand cu data de 01.04.2017 s-au încheiat acte aditionale la contractele de
furnizare de servicii pe toate tipurile de furnizori (medici, farmacii, spitale, îngrijiri la domiciliu),
numărul de furnizori cu care s-a intrat în relaţie contractuală fiind aproximativ asemanator cu cel
din anul 2016.
Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale, cu medicamente si dispozitive medicale
conform adresabilitatii, in baza contractului-cadru pe anii 2016-2017 si a Normelor metodologice
de aprobare a contractului - cadru anuale, s-au incheiat contracte cu furnizorii de servicii pe anul
2017, conform situatiei de mai jos:
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Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Tipul de asistenta medicala
Asistenta medicala primara
Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate pentru specialitati
clinice
Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate pentru specialitatile
paraclinice
Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate pentru specialitatile
paraclinice – program national de
sanatate – dozare hemoglobina
glicozilata
Asistenta medicala ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea
medicina dentara
Asistenta medicala de specialitate
de recuperarereabilitare a sanatatii (unitati
sanitare ambulatorii de recuperare)
Asistenta medicala spitaliceasca
Asistenta medicala de urgenta si
transport sanitar
Ingrijiri medicale la domiciliu
Acordarea medicamentelor cu si
fara contributie personala in
tratamentul ambulatoriu
Acordarea medicamentelor cu si
fara contributie personala in cadrul
programelor nationale de sanatate
Acordarea dispozitivelor medicale
destinate recuperarii
unor deficiente organice sau
fiziologice
Unitati de dializa
NR. TOTAL CONTRACTE
INCHEIATE

Nr. contracte pe
Anul 2016
200
48
26

2

40

8
14
0
3
59
58

67
2
527

2

-

-

-

-

-

-

La nivelul judetului Buzau situatia furnizorilor de servicii medicale se prezinta astfel:
Numar de medici de familie aflati in relatie contractuala cu CJAS Buzau: 220 din care 101 in
urban si 119 in rural;
Necesarul de medici de familie: 271 total din care 112 urban si 159 in rural;
Zone neacoperite din punct de vedere al numarului necesar de medici de familie: s-a stabilit de
catre Comisia paritara un numar de 43 zone/localitati deficitare din punct de vedere al prezentei
medicului de familie din judetul Buzau pentru anul 2017
Gradul de inscriere a populatiei la medici de familie: de peste 90%
Necesarul de medici de specialitate in judet stabilit de Comisia paritara: 255
Necesarul de norme pentru specialitatile clinice in judet stabilit de Comisia paritara: 175
Necesarul de norme pentru recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu: 10
Zone descoperite pentru specialitatile clinice – s-au stabilit specialitatile deficitare pe zone ale
judetului astfel: zona municipiului Buzau – 12 specialitati deficitare; zona Ramnicu Sarat – 8
specialitati deficitare; zona Nehoiu – 2 specialitati deficitare; zona Smeeni – 4 specialitati
deficitare; zona Vintila Voda – 2 specialitati deficitare; zona Sapoca – 2 specialitati deficitare;
zona Patarlagele – 3 specialitati deficitare;
Specilitati clinice deficitare in functie de necesarul stabilit sunt alergologie si imunologie clinica,
cardiologie, chirurgie, chirurgie pediatrica, chirurgie plastica, dermato-venerologie, diabet
zaharat, nutritie si boli metabolice, gastroenterologie, genetica medicala, hematologie,
neurologie, neurologie pediatrica, nefrologie, oncologie medicala, obstretica-ginecologie,
oftalmologie, otorinolaringologie, ortopedrie si traumatologie, ortopedrie pediatrica,
pneumologie, psihiatrie, reumatologie, urologie, medicina interna, geriatrie si gerontologie,
pediatrie, planificare familiala, acupunctura, homeopatie, boli infectioase.
Necesarul de servicii medicale paraclinice: 335.729 analize de laborator, 55278 investigatii
radiologice;
Servicii medicale paraclinice cuprinse in pachetul de servicii medicale de baza pentru care in
raza administrativ teritoriala a CJAS Buzau nu exista furnizori care sa le efectueze: Teste
imunohistochimice, Angiografie CT membre, Angiografie CT regiune cervicala, Angiografie
CT torace, Angiografie CT abdomen, Angiografie CT pelvis, Angiocoronografie CT, RMN
torace native, RMN umar nativ, RMN umar nativ cu subst contrast, RMN torace nativ su cu
subst de contrast, RMN cord nativ , RMN cord cu subst, Uro RMN cu subst, Angiografie RMN
trunchiuri supraaortice, Angiografie RMN artere renale sau aorta, Angiografia carotidiana cu
substanta de contrast, Scintigrafia renala, Scintigrafia cerebrala, Stadiu radioizotopic de
perfuzie miocardica la effort, Stadiu radioizotopic de perfuzie miocardica in repaus, stadiu
radioizotopic de perfuzie pulmonara, Scintigrafia osoasa localizata, Scintigrafia osoasa
completa, Scintigrafia hepatobiliara, Scintigrafia tiroidiana, Scintigrafia paratiroidiana etc
Liste de asteptare pentru investigatii paraclinice s-au intocmit pentru RMN si CT;
Gradul de acoperire cu servicii medicale clinice, paraclinice, dentare, de recuperare-reabilitare a
sanatatii in ambulatoriu – aproximativ 75%; s-au intocmit liste de asteptare la furnizorii de
servicii medicale clinice, paraclinice, dentare, de recuperare – reabilitare a sanatatii pentru a
beneficia cat mai multi asigurati de servicii medicale.
Pentru acoperirea cu servicii de ingrijire la domiciliu a asiguratilor s-au contractat avand in
vedere anumite criterii de alocare a bugetului; aceste criterii au fost valabile pana la data bde
31.12.2017; liste de asteptare au fost intocmite pentru toate cererile depuse la sediul CJAS
Buzau si s-au intocmit liste de prioritizare; furnizori de servicii medicale ingrijiri paliative pe
raza judetului Buzau nu exista;
Consumul de medicamente 2017 compensate si gratuite 84.093.136,65 lei, compensare 40%
(fonduri Ministerul Sanatatii) 2.982.102,03 lei si programe nationale de sanatate 28.838.159,18
lei;
Serviciile medicale spitalicesti in anul 2017: total buget 144.771.874,68 lei;
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Servicii de dializa in anul 2017 – 18.747.368,63 lei.
Servicii medicale stomatologice – pe raza judetului Buzau, cererea pentru aceste servicii este
acoperita pe anumite zone – zona Buzau, zona Ramnicu Sarat; deficitare sunt zonele rurale;
Dispozitive medicale – nr. de solicitari 5388; nr. de decizii 5695.; liste de asteptare s-au
intocmit in functie de prioritizarea dispusa de conducerea institutiei, si anume: urgentele
(oxigen), copii, persoane cu handicap, batrani.
Contracte reziliate, suspendate, incetate (principalele motive): contracte incetate in anul 2017 au
fost in numar de 17, prin acordul partilor, la cererea expresa a furnizorilor de servicii medicale,
vanzari praxis sau autorizatii farmaceutice, prin ajungere la termen.

Avand in vedere datele mai sus mentionate, vom prezenta o situatie in ceea ce priveste
furnizorii de servicii medicale din municipiul Buzau si ponderea acestora din total furnizori.
Denumire furnizor
Numar furnizori
Numar furnizori in
Pondere % furnizori
judetul Buzau
municipiul Buzau
in municipiul Buzau
Medici de familie
200
74
37,00
Medici specialisti
48
40
83,33
Unitati recuperare –
8
4
50,00
reabilitare a starii de
sanatate (BFT)
Laboratoare analize
26
17
65,38
paraclinice
Spitale
14
9
35,71
Ingrijiri la domiciliu
3
1
33,33
Dispozitive medicale
69
7
10,14
Farmacii
59
27
45,76
Pentru a intelege cat mai corect situatia acordarii serviciilor medicale de catre
furnizorii din municipiul Buzau vom face urmatoarele precizari:
- populatia din municipiul Buzau potrivit datelor furnizate de catre Directia de
Statistica Buzau pentru comisia paritara este de 134.830 iar in judetul Buzau este de 476.851.
Ponderea populatiei municipiului Buzau fata de judet este de 28,27% dar se inregistreaza
fenomenul migratiei populatiei din mediul rural, mai ales din localitatile limitrofe
municipiului resedinta de judet catre medicii de familie din orasul Buzau;
- medicii specialisti, mai ales pentru specialitatile oncologie, diabet – nutritie,
alergologie, neurologie, pneumologie, reumatologie, nefrologie, urologie, chirurgie plastica,
endocrinologie, neurologie pediatrica, psihiatrie pediatrica, acorda servicii medicale pentru
intreaga populatie din judetul Buzau intrucat acesti furnizori se regasesc numai in municipiul
Buzau;
- laboratoarele de analize de sange si de radiologie fiind in municipiul Buzau (numai
doi furnizori de astfel de servicii se mai afla in municipiul Ramnicu Sarat si unul la Spitalul
Sapoca dar cu punct de recoltare analize de sange in municipiul Buzau) deserveste
aproximativ toata populatia judetului Buzau;
- furnizorii de ingrijiri la domiciliu, fiind aproape toti in municipiul Buzau, furnizorii
de dispozitive medicale, avand puncte de lucru numai in municipiul Buzau, deservesc de
asemenea intreaga populatie a judetului Buzau;
- in ceea ce priveste cele 9 spitale din municipiul Buzau (Spitalul Judetean Buzau,
Spitalul CF Galati, Spitalul Sf. Sava si spitalizare de zi: SC Mat Cord SRL, SC Medintern
SRL, SC Medcon SRL, SC Cardio Clinique SRL, SC Ovidius SRL, SC Angisan SRL) situatia
financiara se prezinta astfel: din total buget contractat pentru spitale in anul 2017
( 144.771.874,68 lei) Spitalul Judetean Buzau a avut 61.531.113,29 lei reprezentand 42,50%,
Spitalul CF Galati 4.071.236,15 lei reprezentand 2,81%, Spitalul Sf. Sava 5.043.054,92 lei
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reprezentand 3,48% si SC Mat Cord 2.173.554,51 lei reprezentand 1,50%, SC Medintern
SRL 776.994,82 lei reprezentand 0,53%, SC Medcon SRL 704.006,26 lei reprezentand 0,48%,
SC Cardio Clinique SRL 884.657,22 lei reprezentand 0,61%, SC Ovidius SRL 830.115,53 lei
reprezentand 0,57%, SC Angisan SRL 787.885,01 lei reprezentand 0,54%. Adresabilitatea
catre aceste unitati sanitare cu paturi este din intreg judetul;
- farmaciile din municipiul Buzau sunt furnizori de medicamente mai ales pentru
programele nationale de sanatate - oncologie si diabet zaharat.
2. DIRECTIA MEDIC SEF:
A.SERVICIUL MEDICAL
Activitatea Serviciului medical a constat in:
- asigurarea intereselor asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor medicale acordate de catre
furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu aflati in
relatie contractuala cu CJAS Buzau, prin acordarea de informatii si rezolvarea solicitarilor
asiguratilor, atat direct cat si prin corespondenta telefonica; verificarea si intocmirea raspunsurilor
la sesizarile si petitiile asiguratilor cu privire la serviciile medicale acordate de catre furnizorii de
servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu aflati in relatie
contractuala cu CJAS Buzau.
- acordarea de informatii (direct, telefonic, prin e-mail sau in scris) la solicitarea furnizorilor de
servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu;
- informarea, prin notificari sau prin publicare pe site-ul institutiei, a furnizorilor de servicii
medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu, cu privire la noutatile sau
modificarile actelor normative cu privire la sistemul asigurarilor sociale de sanatate: lista de
medicamente, modul de prescriere si de eliberare a medicamentelor, modul de prescriere si acordare
a dispozitivelor medicale, modul de recomandare si acordare a ingrijirilor la domiciliu, actualizarea
protocoalelor terapeutice, modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor pentru incapacitate
temporara de munca etc;
- actualizarea permanenta a bazei de date privind evidenta nominala si pe baza de CNP a
pacientilor cu boli cronice care necesita tratament cu aprobare de la comisiile terapeutice ale CNAS
sau CJAS - pana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data prescrierea si eliberarea
medicamentelor gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor comisii;
- analiza lunara a consumului de medicamente cu aprobare CNAS sau CJAS pentru perioada
analizata comparativ cu lunile anterioare, consumul mediu pe pacient, numarul bolnavilor in
evidenta si numarul bolnavilor nou intrati in evidenta cu tratament ce necesita aprobarea comisiilor
terapeutice ale CNAS sau CJAS - pana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data
prescrierea si eliberarea medicamentelor gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor
comisii;
- verificarea lunara a prescriptiilor medicale cu medicamente pentru anumite boli cronice din
sublista C, sectiunea C1, concretizata in note de constatare si, dupa caz, notificari si decizii de
retinere ;
- actualizarea bazei de date a pacientilor cu poliartrita reumatoida in tratament cu medicamente cu
aprobarea comisiei terapeutice a CNAS conform Registrului National de Evidenta a bolnavilor cu
PR - pana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data prescrierea si eliberarea
medicamentelor gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor comisii;
- preluarea, verificarea si transmiterea la comisiile terapeutice ale CNAS a dosarelor pacientilor cu
boli cronice pentru initiere de tratament cu medicamente care necesita aprobarea comisiei CNAS pana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data prescrierea si eliberarea medicamentelor
gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor comisii:
– hepatite cronice virale : - 34 dosare de initiere tratament aprobate :
- 15 tratament pt VHC
5

- 19 tratament pt VHB
- afectiuni oncologice: - 6 dosare de initiere tratament aprobate:
- Avastin ( Bevacizumab) 2
- Herceptin (trastuzumab) 2
- Nexavar ( Sorafenib) 2
- afectiuni reumatologice ( poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoietica, artrita
psoriazica) : 1 dosar de initiere aprobat pt
poliartrita reumatoida cu
Enbrel(Etanerceptum)1
- preluarea, verificarea si transmiterea la comisiile terapeutice ale CJAS a dosarelor pacientilor cu
boli cronice pentru initiere de tratament cu medicamente care necesita aprobarea comisiei CJASpana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data prescrierea si eliberarea medicamentelor
gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor comisii:
- afectiuni oncologice : 12 dosare initiere
- boli psihice: 24 dosare initiere
- boala Parkinson: 34 dosare initiere
- preluarea, verificarea si transmiterea la comisiile terapeutice ale CNAS sau CJAS a dosarelor
pacientilor cu boli cronice pentru continuarea tratamentului cu medicamente care necesita aprobarea
comisiilor terapeutice ale CNAS sau CJAS - pana la data de 01.03.2017, deoarece dupa aceasta data
prescrierea si eliberarea medicamentelor gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor
comisii;
- intrunirea comisiilor terapeutice ale CJAS si asigurarea secretariatului acestor comisii;
introducerea referatelor de justificare in SIUI - pana la data de 01.03.2017,deoarece dupa aceasta
data,eliberarea medicamentelor gratuite si compensate nu mai necesita aprobarea acestor comisii.
- monitorizarea gradului de satisfactie a asiguratilor aflati in tratament pentru bolile cronice care
necesita aprobarea comisiilor de experti ale CNAS fata de serviciile de care au beneficiat, prin
aplicarea chestionarului de satisfactie, conform legislatiei in vigoare;
- verificarea, din punct de vedere medical, a oportunitatii acordarii unor dispozitive medicale;
- verificarea, din punct de vedere medical, a oportunitatii acordarii ingrijirilor medicale la domiciliu
- verificarea, din punct de vedere medical, a modului de acordare a concediilor medicale;
- participarea la actiuni de control impreuna cu reprezentantii Compartimentului de control ai CJAS;
- s-au elaborat rapoarte si note de constatare pentru monitorizarea consumului pentru DCI-uri cu
aprobare CNAS :
- 264 rapoarte (24/luna) - pana la data de 01.03.2017 deoarece dupa aceasta data
prescrierea si eliberarea medicamentelor gratuite nu mai necesita aprobarea acestor
comisii.
- s-au elaborat rapoarte si note de constatare pentru monitorizarea consumului pentru DCI-uri cu
aprobare CJAS :
- 297 rapoarte (27/ luna) - pana la data de 01.03.2017 deoarece dupa aceasta data
prescrierea si eliberarea medicamentelor gratuite nu mai necesita aprobarea acestor
comisii.
- verificarea lunara, incepand cu data de 01.03.2017, a formularelor specifice intocmite de medicii
curanti,urmarindu-se respectarea criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1,(**)1Ω si (**)1β din lista cuprinzand DCI-urile corespunzatoare
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii,cu sau fara contributie personala,pe baza de
prescriptie medicala,in sistemul asigurarilor de sanatate,precum si DCI-urile corespunzatoare
medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate,aprobata prin HG
720/2008,cu modificarile si completarile ulterioare.
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- verificarea si vizarea de catre medicul sef, din punct de vedere medical, a dosarelor depuse in
vederea eliberarii formularului S2;
- analiza, trimestriala, in cadrul Comisiei de analiza DRG in vederea acordarii avizului pentru
revalidare a cazurilor externate din unitatile sanitare cu paturi si invalidate de SNSPMS.
B. COMPARTIMENTUL PROGRAME DE SANATATE
La nivelul judetului Buzau, Programele nationale de sanatate curative s-au derulat prin
unitati sanitare cu paturi – Spitalul Judetean de Urgenta Buzau si farmacii cu circuit deschis.
Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica (dializa)
s-a derulat prin Centrul de dializa DIAVERUM ROMANIA SRL Buzau si Statia de dializa a
Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.
Activitatea Compartimentului. PNS a constat in:
- urmarirea, lunara si trimestriala, a indicatorilor fizici si de eficienta specifici programelor de
sanatate curative derulate;
- verificarea raportarilor efectuate de catre unitatile sanitare implicate;
- validarea, in vederea decontarii, a facturilor aduse la CJAS si urmarirea incadrarii in bugetul
alocat si utilizarea acestuia conform destinatiei;
- validarea in modulul PNS al SIUI a raportarilor lunare;
- verificarea lunara in PIAS a prescriptiilor medicale aferente PNS curative eliberate prin farmaciile
cu circuit inchis sau deschis, verificarea condicilor de medicamente;
- monitorizarea trimestriala a modului de derulare a PNS curative si a activitatilor specifice
desfasurate de unitatile sanitare implicate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
- participarea la actiunile de control desfasurate, semestrial, de catre Compartimentul de control al
CJAS privind modul de derulare a PNS curative si a activitatilor specifice desfasurate de unitatile
sanitare implicate, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si respectarea obligatiilor
contractuale;
- raportarea situatiilor lunare pentru programele de sanatate curative si dializa, in formatul solicitat
de CNAS ( machete de raportare indicatori PNS) si la termenul prevazut in legislatia care
reglementeaza derularea programelor nationale de sanatate curative;
- verificarea concordantei dintre pacientii (CNP-uri) si, respectiv, serviciile medicale de dializa
acordate acestora de catre furnizorii de servicii de dializa si raportate de catre acestia la CJAS cu
cele transmise de catre furnizori la Registrul Renal Roman (RRR).
SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE
SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV
Program/Subprogram
de sănătate

Indicatori fizici

Denumire indicator fizic
număr de bolnavi trataţi prin
proceduri de dilatare percutană
număr de bolnavi trataţi prin
proceduri terapeutice de
electrofiziologie
număr de bolnavi trataţi prin
implantare de stimulatoare cardiace

Program naţional de
boli cardiovasculare

număr de bolnavi cu aritmii complexe
tratati prin proceduri de ablatie
număr de bolnavi trataţi prin
implantare de defibrilatoare interne
număr de bolnavi trataţi prin
implantare de stimulatoare de
resincronizare cardiacă
număr de bolnavi (adulti) trataţi prin
intervenţii de chirurgie
cardiovasculară
număr de bolnavi (copii) trataţi prin
intervenţii de chirurgie

Indicatori de eficienţă

Valoare (nr.)

Denumire indicator de eficienţă
cost mediu/bolnav tratat prin
proceduri de dilatare percutană
cost mediu/bolnav tratat prin
proceduri terapeutice de
electrofiziologie
cost mediu/bolnav tratat prin
implantare de stimulatoare
cardiace
cost mediu/bolnav tratat prin
proceduri de ablatie
cost mediu/bolnav tratat prin
implantare de defibrilatoare interne
cost mediu/bolnav tratat prin
implantare de stimulatoare de
resincronizare cardiacă
cost mediu/bolnav (adult) tratat
prin intervenţii de chirurgie
cardiovasculară
cost mediu/bolnav (copil) tratat prin
chirurgie cardiovasculară

Valoare
(LEI)
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Subprogramul de
tratament al
bolnavilor cu
afecţiuni oncologice
Subprogramul de
monitorizare a
evoluţiei bolii la
pacienţii cu afecţiuni
oncologice prin PETCT
Subprogramul de
reconstrucţie
mamară după
afecţiuni oncologice
prin endoprotezare

cardiovasculară
număr de bolnavi trataţi cu anevrisme
aortice tratati prin tehnici hibride
numar de bolnavi cu stenoze
aortice,declarati inoperabili sau cu
risc chirurgical foarte mare,prin
tehnici transcateter
numar de bolnavi cu insuficienta
cardiaca in stadiu terminal tratati prin
asistare mecanica a circulatiei pe
termen lung
număr de bolnavi trataţi prin
chirurgie vasculară
număr de copii cu malformaţii
cardiace congenitale trataţi prin
intervenţii de cardiologie
intervenţională
număr de adulţi cu malformaţii
congenitale cardiace trataţi prin
intervenţii de cardiologie
intervenţională
număr bolnavi trataţi

Subprogramul de
diagnostic genetic al
tumorilor solide

1.143

cost mediu/bolnav tratat

număr de bolnavi cu monitorizare a
evoluţiei bolii prin PET-CT

cost mediu/investigaţie PET-CT

număr de bolnave cu reconstrucţie
mamară

cost mediu/bolnavă cu
reconstrucţie mamară

număr de bolnavi beneficiari de
servicii pentru diagnosticul iniţial al
leucemiei acute

Subprogramul de
diagnostic şi de
monitorizare a bolii
minime reziduale a
bolnavilor cu
leucemii acute prin
imunofenotipare,
examen citogenetic
şi/sau FISH şi
examen de biologie
moleculară la copii şi
adulţi

cost mediu/bolnav cu anevrism
aortic tratat prin tehnici hibride
cost mediu/bolnav cu stenoze
aortice,declarati inoperabili sau cu
risc chirurgical foarte mare,tratat
prin tehnici transcateter
cost mediu/bolnav cu insuficienta
cardiaca in stadiu terminal tratat
prin asistare mecanica a circulatiei
pe termen lung
cost mediu/bolnav tratat prin
chirurgie vasculară
cost mediu/copil cu malformaţii
cardiace congenitale tratat prin
intervenţii de cardiologie
intervenţională
cost mediu/ adult cu malformaţii
congenitale cardiace trataţi prin
intervenţii de cardiologie
intervenţională

număr de bolnavi beneficiari de
servicii pentru diagnosticul de
certitudine al leucemiei acute prin
imunofenotipare
număr de bolnavi beneficiari de
servicii pentru diagnosticul de
certitudine al leucemiei acute prin
examen citogenetic şi/sau FISH
număr de bolnavi beneficiari de
servicii pentru diagnosticul de
certitudine al leucemiei acute prin
examen de biologie moleculară
număr total bolnavi beneficiari de
servicii pentru diagnosticul de
leucemie acută
numar de bolnavi cu diagnostic de
leucemie acută beneficiari de servicii
de monitorizare a bolii minime
reziduale prin imunofenotipare
numar de bolnavi cu diagnostic de
leucemie acută beneficiari de servicii
de monitorizare a bolii minime
reziduale prin examen citogenetic
şi/sau FISH
numar de bolnavi cu diagnostic de
leucemie acută beneficiari de servicii
de monitorizare a bolii minime
reziduale prin examen de biologie
moleculară
număr de bolnavi beneficiari de
servicii de testare genetică pentru
neuroblastom

5.548,94

tarif/bolnav beneficiar de serviciu
pentru diagnosticul iniţial al
leucemiei acute (medulogramă
şi/sau examen citologic al frotiului
sanguin, coloraţii citochimice)
tarif/ bolnav beneficiar de serviciu
pentru diagnosticul de certitudine
al leucemiei acute prin
imunofenotipare
tarif/ bolnav beneficiar de serviciu
pentru diagnosticul de certitudine
al leucemiei acute prin examen
citogenetic şi/sau FISH
tarif/ bolnav beneficiar de serviciu
pentru diagnosticul de certitudine
al leucemiei acute prin examen de
biologie moleculară
tarif/ bolnav beneficiar de servicii
pentru diagnosticul de leucemiei
acute
tarif/ bolnav cu diagnostic de
leucemie acută beneficiar de
serviciu pentru monitorizarea bolii
minime reziduale prin
imunofenotipare
tarif/ bolnav cu diagnostic de
leucemie acută beneficiar de
serviciu pentru monitorizarea bolii
minime reziduale prin examen
citogenetic şi/sau FISH
tarif/ bolnav cu diagnostic de
leucemie acută beneficiar de
serviciu pentru monitorizarea bolii
minime reziduale prin examen de
biologie moleculară
tarif/bolnav beneficiar de serviciu
de testare genetică pentru
neuroblastom
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maligne (sarcom
Ewing şi
neuroblastom) la
copii şi adulţi

Subprogramul de
radioterapie a
bolnavilor cu
afecţiuni oncologice

Programul naţional
de tratament al
surdităţii prin proteze
auditive implantabile
(implant cohlear şi
proteze auditive)

Programul naţional
de diabet zaharat

Program naţional de
tratament al bolilor
neurologice

Program naţional de
tratament al
hemofiliei şi
talasemiei

număr de bolnavi beneficiari de
servicii de testare genetică pentru
sarcom Ewing

tarif/bolnav beneficiar de serviciu
de testare genetică pentru sarcom
Ewing

număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie cu
ortovoltaj
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie cu
cobaltoterapie
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie cu
accelerator liniar 2D
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie cu
accelerator liniar 3D
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin radioterapie
IMRT
număr de bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi prin brahiterapie
număr de implanturi cohleare
număr de proteze auditive cu
ancorare osoasă BAHA

tarif/serviciu de radioterapie cu
ortovoltaj
tarif/serviciu de radioterapie cu
cobaltoterapie
tarif/serviciu de radioterapie cu
accelerator liniar 2D
tarif/serviciu de radioterapie cu
accelerator liniar 3D
tarif/serviciu de radioterapie IMRT
tarif/serviciu de brahiterapie
cost mediu/implant cohlear
cost mediu/proteză auditivă cu
ancorare osoasă BAHA

număr de proteze implantabile de
ureche medie
număr de bolnavi cu diabet zaharat
trataţi
număr bolnavi cu diabet zaharat
evaluaţi prin dozarea HbA1c
număr bolnavi cu diabet zaharat
beneficiari de pompe de insulină
număr bolnavi cu diabet zaharat
beneficiari de materiale consumabile
pentru pompele de insulină
număr copii cu diabet zaharat
automonitorizaţi
număr adulţi cu diabet zaharat
automonitorizaţi

cost mediu/proteză implantabile de
ureche medie
15.283
332
0
1
52
3.701

număr de bolnavi cu scleroză
multiplă trataţi
0

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

0

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

cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat evaluat prin dozarea HbA1c
cost mediu/bolnav cu diabet
zaharat beneficiar de pompă de
insulină
cost mediu/bolnav beneficiar de
materiale consumabile pentru
pompa de insulină
cost mediu/copil cu diabet zaharat
automonitorizat
cost mediu/adult cu diabet zaharat
automonitorizat

1.055,11
20,00
0,00
12.828,20
1.628,08
392,58

cost mediu/bolnav cu scleroză
multiplă tratat

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

număr de bolnavi cu varsta 1-18 ani
cu hemofilie congenitală cu inhibitori
cu titru mare cu profilaxie secundară
pe termen lung
număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu profilaxie
secundară pe termen
scurt/intermitentă
număr de bolnavi cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu tratament
de oprire a sângerărilor

cost mediu/bolnav tratat

1

2

1

0

cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală
von Willebrand cu substituţie
profilactică continuă
cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală
von Willebrand cu substituţie
profilactică intermitentă/de scurtă
durată
cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală fără inhibitori/boală
von Willebrand cu tratament „on
demand”
cost mediu/bolnav cu varsta 1-18
ani cu hemofilie congenitală cu
inhibitori cu titru mare cu profilaxie
secundară pe termen lung
cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu
profilaxie secundară pe termen
scurt/intermitentă
cost mediu/bolnav cu hemofilie
congenitală cu inhibitori cu
tratament de oprire a sângerărilor
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

0,00

42.901,64

285.560,90

168.101,02

583.777,06

0,00
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număr de bolnavi cu hemofilie
dobândită simptomatică cu tratament
de substituţie
număr de bolnavi cu talasemie
număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/ inflamator-imune forme
cronice
număr de bolnavi cu boli neurologice
degenerative/ inflamator-imune forme
acute
număr de bolnavi cu boala Fabry
număr de bolnavi cu boala Pompe
număr de bolnavi cu Tirozinemie
număr de bolnavi cu
mucopolizaharidoză tip II (sindromul
Hunter)
număr de bolnavi cu
mucopolizaharidoză tip I (sindromul
Hurler)
număr de bolnavi cu afibrinogenemie
congenitală
număr de bolnavi cu sindrom de
imunodeficienţă primară
număr de bolnavi cu HTPA

0
0

1

număr de bolnavi cu polineuropatie
familială amiloidă cu transtiretină
număr de bolnavi cu scleroză
sistemică şi ulcerele digitale
evolutive
Programul naţional
de tratament pentru
boli rare

Purpura trombocitopenică imună
cronică la adulţii splenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi
număr de bolnavi cu
hiperfenilalaninemie la bolnavii
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau
deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

Program naţional de
sănătate mintală

Programul naţional
de boli endocrine

Programul naţional

număr de bolnavi cu scleroză
tuberoasă
număr de bolnavi cu osteogeneză
imperfectă - medicamente
număr de bolnavi cu osteogeneză
imperfectă - materiale sanitare
număr de bolnavi cu epidermoliză
buloasă
număr de bolnavi cu mucoviscidoză
copii
număr de bolnavi cu mucoviscidoză
adulţi
număr de bolnavi cu scleroză laterală
amiotrofică
număr de bolnavi cu sindrom Prader
Willi
număr de bolnavi cu fibroză
pulmonară idiopatică
număr de bolnavi cu distrofie
musculară Duchenne
număr de bolnavi cu angioedem
ereditar
număr de bolnavi în tratament
substitutiv
număr de teste pentru depistarea
prezenţei drogurilor în urina
bolnavilor
număr de bolnavi cu osteoporoză
număr de bolnavi cu guşă prin
tireomegalie datorată carenţei de iod
număr de bolnavi cu guşă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne
număr bolnavi copii endoprotezaţi

3
1
9

cost mediu/bolnav cu hemofilie
dobândită simptomatică cu
tratament de substituţie
cost mediu/bolnav cu talasemie
cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme cronice
cost mediu/bolnav cu boli
neurologice degenerative/
inflamator-imune forme acute
cost mediu/bolnav cu boala Fabry
cost mediu/bolnav cu boala Pompe
cost mediu/bolnav cu Tirozinemie
cost mediu/bolnav cu
mucopolizaharidoză tip II
(sindromul Hunter)
cost mediu/bolnav cu
mucopolizaharidoză tip I
(sindromul Hurler)
cost mediu/bolnav cu
afibrinogenemie congenitală
cost mediu/bolnav cu sindrom de
imunodeficienţă primară
cost mediu/bolnav cu HTPA
cost mediu/bolnav cu
polineuropatie familială amiloidă cu
transtiretină
cost mediu/bolnav cu scleroză
sistemică şi ulcerele digitale
evolutive
cost mediu/bolnav cu Purpura
trombocitopenică imună cronică la
adulţii splenectomizaţi şi
nesplenectomizaţi
cost mediu/bolnav cu
hiperfenilalaninemie la bolnavii
diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau
deficit de tetrahidrobiopterină
(BH4)
cost mediu/bolnav cu scleroză
tuberoasă
cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă - medicamente
cost mediu/bolnav cu osteogeneză
imperfectă - materiale sanitare
cost mediu/bolnav cu epidermoliză
buloasă
cost mediu/bolnav cu
mucoviscidoză copii
cost mediu/bolnav cu
mucoviscidoză adulţi
cost mediu/bolnav cu scleroză
laterală amiotrofică
cost mediu/bolnav cu sindrom
Prader Willi
cost mediu/bolnav cu fibroză
pulmonară idiopatică
cost mediu/bolnav cu distrofie
musculară Duchenne
cost mediu/bolnav cu angioedem
ereditar
cost mediu/bolnav cu tratament de
substituţie

0,00
0,00

64.343,14

26.793,83
16.763,88
2.780,23

cost mediu pe test rapid de
depistare a drogurilor în urină
cost mediu/bolnav cu osteoporoză
cost mediu/bolnav cu guşă prin
tireomegalie datorată carenţei de
iod
cost mediu/bolnav cu guşă prin
tireomegalie datorată proliferării
maligne
cost mediu/bolnav copil
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de ortopedie
număr bolnavi adulţi endoprotezaţi

Programul national
de transplant de
organe, tesuturi si
celule de origine
umană
Programul naţional
de supleere a funcţiei
renale la bolnavii cu
insuficienţă renală
cronică
Program naţional de
terapie intensivă a
insuficienţei hepatice

număr bolnavi copii cu
endoprotezare articulară tumorală
număr bolnavi adulţi cu
endoprotezare articulară tumorală
număr bolnavi copii cu implant
segmentar
număr bolnavi adulţi cu implant
segmentar
număr bolnavi adulţi trataţi prin
chirurgie spinală
număr bolnavi copii trataţi prin
instrumentaţie specifică
număr de adulţi cu instabilitate
articulară tratat prin implanturi de
fixare
număr de bolnavi trataţi pentru stare
posttransplant
numar bolnavi cu transplant hepatic
trataţi pentru recidiva hepatitei
cronice cu VHB
număr de bolnavi trataţi prin
hemodializă convenţională
număr de bolnavi trataţi prin
hemodiafiltrare intermitentă on-line
număr de bolnavi trataţi prin dializă
peritoneală continuă
număr de bolnavi trataţi prin dializă
peritoneală automată

96
0
287
17
41
0

Subprogramul de
diagnostic şi
tratament al
epilepsiei rezistente
la tratamentul
medicamentos
Subprogramul de
tratament al
hidrocefaliei
congenitale sau
dobândite la copil
Subprogramul de
tratament al durerii
neuropate prin
implant de
neurostimulator
medular
Medicamente
eliberate în baza

cost mediu/bolnav tratat pentru
recidiva hepatitei cronice cu VHB
cost mediu/şedinţă de hemodializă
convenţională
cost mediu/şedinţă de
hemodiafiltrare intermitentă on-line
cost mediu/bolnav tratat prin
dializă peritoneală continuă
cost mediu/bolnav tratat prin
dializă peritoneală automată

număr de bolnavi tratati prin epurare
extrahepatică

cost mediu/bolnav tratat prin
epurare extrahepatică

număr bolnavi cu afecţiuni
cerebrovasculare trataţi
număr bolnavi cu stimulatoare
cerebrale implantabile

cost mediu/bolnav cu afecţiuni
cerebrovasculare tratat
cost mediu/bolnav cu stimulator
cerebral implantabil
cost mediu/bolnav cu pompă
implantabilă
cost mediu/bolnav cu afecţiuni
vasculare periferice tratat
cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale
coloanei vertebrale tratat
cost mediu/bolnav cu afecţiuni
oncologice tratat
cost mediu/bolnav cu hemoragii
acute sau cronice tratat
cost mediu/pacient cu distonii
musculare trataţi prin stimulare
cerebrală profundă
cost mediu/bolnav cu servicii prin
tratament Gamma-Knife
cost mediu/bolnav cu epilepsie
rezistentă la tratament
medicamentos tratat prin proceduri
microchirurgicale
cost mediu/bolnav cu epilepsie
rezistentă la tratament
medicamentos tratat prin implant
de stimulator al nervului vag

număr bolnavi cu pompe implantabile

Subprogramul de
radiologie
intervenţională

endoprotezat
cost mediu/bolnav adult
endoprotezat
cost mediu/bolnav copil cu
endoprotezare articulară tumorală
cost mediu/bolnav adult cu
endoprotezare articulară tumorală
cost mediubolnav /copil cu implant
segmentar de coloană
cost mediu/bolnav adult cu implant
segmentar de coloană
cost mediu/bolnav adult tratat prin
chirurgie spinală
cost mediu/bolnav copil tratat prin
instrumentaţie specifică
cost mediu/adult cu instabilitate
articulară tratat prin implanturi de
fixare
cost mediu/bolnav tratat pentru
stare posttransplant

număr bolnavi cu afecţiuni vasculare
periferice trataţi
număr bolnavi cu afecţiuni ale
coloanei vertebrale trataţi
număr bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi
număr bolnavi cu hemoragii acute
sau cronice trataţi
număr de pacienţi cu distonii
musculare trataţi prin stimulare
cerebrală profundă
număr bolnavi cu servicii prin
tratament Gamma-Knife
număr bolnavi cu epilepsie rezistentă
la tratament medicamentos trataţi
prin proceduri microchirurgicale
număr bolnavi cu epilepsie rezistentă
la tratament medicamentos trataţi
prin implant de stimulator al nervului
vag
număr bolnavi copii cu hidrocefalie
congenitală sau dobândită trataţi

cost mediu/bolnav copil cu
hidrocefalie congenitală sau
dobândită tratat

număr bolnavi trataţi prin implant
neuromodulator

cost mediu/bolnav tratat prin
implant neuromodulator

număr bolnavi cu afecţiuni
oncologice trataţi
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cost mediu/bolnav cu afecţiuni
oncologice tratat

10.647,22
0,00
496,00
563,00
43.130,61
0,00

66.913,80
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contractelor costvolum

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

C. COMPARTIMENTUL COMISII TERAPEUTICE /CLAWBACK
- verificarea raportarilor efectuate de catre unitatile sanitare cu paturi, Centrul de dializa
DIAVERUM si Statia de dializa si ale farmaciilor cu circuit deschis privind consumul de
medicamente si raportarea la CNAS in vederea calcularii taxei de clawback, conform prevederilor
legale.
- monitorizarea, prin sondaj, a gradului de satisfactie a asiguratilor fata de serviciile medicale de
care au beneficiat, prin aplicarea a 400 chestionare de satisfactie
D. ACTIVITATEA COMISIEI DE EVALUARE A FURNIZORILOR AFLATA SUB
COORDONAREA MEDICULUI-SEF
In anul 2017 au fost emise un numar de 391 de decizii de evaluare pentru furnizori, dupa
cum urmeaza : farmacii – 122 ; cabinete medicale de medicina de familie, de specialitate, centre
medicale, centre de diagnostic si tratament, centre de sanatate – 237; cabinete de medicina dentara 9; furnizori de investigatii medicale paraclinice –analize medicale de laborator -7; furnizori de
investigatii medicale paraclinice –radiologie si imagistica medicala -3; spitale -5; furnizori de
servicii medicale de dializa -2; furnizori de dispozitive medicale -4; furnizori de ingrijiri medicale
la domiciliu -2 .
3. DIRECTIA ECONOMICA:
In anul 2017, activitatea economico-financiara s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat de CNAS, astfel:
A. BUNURI SI SERVICII – respectiv, “Materiale si prestari servicii cu caracter medical” – in
anul 2017, pentru serviciile medicale prestate de furnizori, au fost efectuate plati totale in suma de
335.347.071 lei, din care:
 medicamente cu si fara contributie personala - pana la data de 31.12.2017, au fost
lichidate obligatiile de plata aferente lunii septembrie/2017, inregistrandu-se credite
bugetare neutilizate la sfarsitul anului financiar in suma de 773.546,15 lei

medicamente si materiale sanitare utilizate in cadrul programele nationale de sanatate cu
scop curativ - pana la 31.12.2017, au fost achitate integral obligatiile de plata aferente
lunii noiembrie/2017, la data de 31 decembrie/2017 ramanand neutilizata suma de
1.164.506,63 lei;

dispozitive si echipamente medicale - pana la 31.12.2017, au fost achitate obligatiile de
plata aferente lunii noiembrie/2017 si lunii decembrie/2017 – partial, inregistrandu-se
credite bugetare neutilizate la sfarsitul anului financiar in suma de 594.013,44 lei
 asistenta medicala primara – au fost achitate obligatiile de plata privind serviciile
medicale prestate in luna noiembrie/2017, inregistrandu-se credite bugetare neutilizate la
31 decembrie 2017 in suma de 52.197,73lei;
 asistenta medicala pentru specialitati clinice – au fost achitate obligatiile de plata privind
serviciile medicale prestate in luna noiembrie/2017 – inregistrandu-se credite bugetare
neutilizate la 31 decembrie 2017 in suma de 141.443,29lei
 asistenta medicala stomatologica - au fost achitate obligatiile de plata privind serviciile
medicale prestate in luna noiembrie/2017, inregistrandu-se credite bugetare neutilizate la
31 decembrie 2017 in suma de 5.487,80 lei;
 asistenta medicala pentru specialitati paraclinice - au fost achitate obligatiile de plata
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privind serviciile medicale prestate in noiembrie/2017; s-au inregistrat credite bugetare
neutilizate la 31 decembrie 2017 in suma de 83.135,85 lei;
 asistenta medicala in centre medicale multifunctionale (recuperare medicala) – au fost
achitate obligatiile de plata privind serviciile medicale prestate in luna noiembrie/2017,
inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate la data de 31 decembrie 2017 in suma
de 266 lei;
 spitale generale - au fost achitate obligatiile de plata privind serviciile medicale prestate
in luna noiembrie/2017 si partial (avans) pentru luna decembrie/2017, la data de 31
decembrie/2017 ramanand neutilizata suma de 1.842.720,89 lei;

ingrijiri medicale la domiciliu – au fost achitate obligatiile de plata privind serviciile
medicale prestate in luna noiembrie/2017, la data de 31 decembrie/2017 inregistranduse disponibilitati banesti neutilizate in suma de 16.241,75 lei;
 prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale – in anul 2017, urmare
aprobarilor transmise de CNAS, au fost virate in contul CNAS sumele destinate
decontarilor externe (in total – 4,39 lei) privind plata serviciilor medicale de care au
beneficiat cetatenii romani pe teritoriul altor state membre UE;
 la data de 31 decembrie 2017, se inregistreaza obligatii de plata restante, mai mici de 30
de zile, fata de furnizorii de servicii medicale, in suma totala de 8.128 lei, din care:
o ingrijiri medicale la domiciliu – 6.906 lei.
o asistenta medicala recuperare – 1.122 lei
Mentionam ca obligatiile de plata restante au fost lichidate integral in luna ianuarie 2017.

 Programul national de oncologie:

la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
392.999,81 lei;
 Pentru medicamentele cost-volum :
la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
79.206,83 lei

 Programul national de diabet zaharat:

la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
502.212,55 lei

 Pentru testele de automonitorizare- copii si adulti

la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
372,19 lei

 Programul national de tratament al hemofiliei :

la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
48.713,01 lei

 Programul national de boli rare - mucoviscidoza copii:

la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
8.438,51 lei
 Programul national de tratament posttransplant
la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
46.246,52
 Programul national de tratament posttransplant
la data de 31 decembrie/2017 inregistrandu-se disponibilitati banesti neutilizate in suma de
420.697,80
B. CHELTUIELI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE:
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a). “CHELTUIELI DE PERSONAL” – au fost achitate drepturile salariale cuvenite lunar
angajatilor CJAS Buzau; la 31.12.2017, creditele bugetare neutilizate sunt in suma de 49 lei;
b). “CHELTUIELI MATERIALE PROPRII” – au fost achitate integral bunurile achizitionate si
serviciile prestate, facturate de furnizori, cu termen scadent de plata pana la 31.12.2017. La sfarsitul
anului 2017, creditele bugetare ramase neutilizate sunt in suma de 15280,03 lei.
C. La titlul VIII “ASISTENTA SOCIALA “ – pentru restituirea catre angajatori a
indemnizatiilor de concediu medical, in anul 2017, au fost efectuate plati totale in suma de
18.478,039 lei privind cererile depuse de acestia in cursul anului 2017, precum si pentru cererile
aferente anului 2016, care urmare notificarilor transmise de CJAS – BZ, au fost solutionate in anul
2017. Creditele bugetare ramase neutilizate la sfarsitul anului 2017 sunt in suma de 6 lei.
Precizam ca, in anul 2017, nu au aparut probleme deosebite in desfasurarea activitatilor de
natura economico-financiara.
C. SERVICIUL
MEDICALE:

EVIDENTA

ASIGURATI

CONTRIBUTII

SI

CONCEDII

In ceea ce priveste activitatea Serviciului Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale, pe
parcursul anului 2017 am desfasurat cu prioritate urmatoarele activitati :
 Carduri nationale –gestiune, implementare, utilizare
 Carduri europene – eliberare card si CIP, verificare formulare E125
 Indemnizatii si concedii medicale
 Gestiune asigurati
1. Activitatea de gestiune, implementare, utilizare carduri nationale s-a desfasurat in anul 2017
in termenele si conditiile legii, cu 3 functionari publici, astfel: functionarii publici din cadrul
serviciului au atributii privind gestiunea (evidenta si eliberarea) cardurilor nationale si de
modificare stare card, eliberare adeverinte de inlocuire card duplicate, eliberare adeverinte de
asigurat etc.
La data de 31.12.2017, situatia cardurilor nationale, respectiv a adeverintelor de asigurat la
nivelul CAS Buzau se prezinta astfel:
- nr. adeverinte de inlocuire card pentru solicitarile de inlocuire card duplicate-4416
- nr. adeverinte de asigurat pentru carduri refuzate pe motive religioase-2571
- nr. adeverinte de asigurat pentru persoane care nu au card emis - 5504
2. In cursul anului 2017 au fost depuse 2012 cereri de eliberare a cardului European de
asigurari de sanatate la CAS Buzau. Toate aceste cereri au fost validate de managerul aplicatiei ,
dintre acestea 143 fiind carduri ale asiguratilor OPSNAJ, iar 1869 fiind ale asiguratilor CAS
Buzau.
Nu au fost intampinate situatii deosebite privind eliberarea cardurilor europene de asigurari de
sanatate.
3. In ceea ce priveste cererile de recuperare a sumelor reprezentand concedii medicale depuse
de angajatori in cursul anului 2017, valoarea totala a acestora este de 11.640.775 lei, inscrisa in
6908 cereri de recuperare, ceea ce reprezinta o crestere a indemnizatiilor de concediu medical
cu 1.842.956 lei, aproximativ cu 20% mai mult decat anul precedent.
4. Referitor la actualizarea Registrului unic de evidenta a asiguratilor in sistemul informatic
unic integrat prevazut de Ordinul Presedintelui CNAS nr. 1041/19.12.2013, am intampinat
urmatoarele situatii ce au un impact major in utilizarea cardului national , respectiv in
decontarea serviciilor medicale:
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- potrivit ordinului mai sus mentionat, categoriile de asigurat “salariat”; “persoane cu
venituri din activitati independente”; “somer sau beneficiar de alocatie de sprijin”; “persoane care
fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social potrivit Lg.416/2001” au ca baza legala in
SIUI declaratia D`112 depusa de angajator sau entitatea asimilata angajatorului, lunar, in care exista
obligatia declararii atat a datei de intrare in categorie cat si a datei de iesire din categorie, unde este
cazul (ex:data incetarii contractului de munca). Totodata, Ordinul Presedintelui CNAS
nr.1041/19.12.2013 privind elaborarea si actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in
sistemul informatic unic integrat, prevede foarte clar metodologia de inregistrare si actualizare a
categoriilor de asigurati, astfel:
- actualizarea categoriei se face lunar de catre angajatorul asimilat prin declaratia
D112 ce cuprinde atat titularii de dosar cat si membrii familiei titularului si ocazional (doar in baza
unui document) de catre operatorul CAS Buzau, conform aceluiasi Ordin al Presedintelui CNAS
-valabilitatea categoriei de asigurat, conform aceluiasi act normativ, este pana la
inchiderea categoriei in luna de raportare. Operatorul CAS Buzau nu are competenta inchiderii
categoriei decat in baza unui document eliberat de AJPIS Buzau in care sa fie specificata punctual
data iesirii persoanei din categoria respectiva.
Analizand declaratiile D112 depuse de angajatorul asimilat al acestor persoane beneficiare de
ajutor social, AJPIS Buzau, in anul 2017 se constatata ca data de sfarsit a categoriei de asigurat, din
care rezulta valabilitatea categoriei de asigurat, nu este completata. Astfel, raman in baza de date
SIUI persoane (CNP-uri) cu categorie deschisa, desi ei nu mai detin aceasta calitate.
De subliniat este si termenul de depunere a acestor declaratii la AJFP , respectiv pana la data de
25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea. Asadar, un pacient care se prezinta la
medic in data de 12 ale lunii urmatoare beneficiaza de servicii medicale in baza ultimei declaratii
active, in speta de cea anterioara lunii pentru care urmeaza sa se inregistreze declaratia. (Ex : un
pacient beneficiar de ajutor social s-a prezintat la medic in data de 12 septembrie 2017 si
beneficiaza de servicii medicale in baza declaratiei depusa de AJPIS pentru luna iulie 2017, intrucat
declaratia lunii august 2017 urmeaza a fi depusa pana in data de 25 septembrie 2017. In situatia in
care acest pacient nu ar mai beneficia de ajutor social din luna august 2017, acest lucru s-ar
vizualiza in sistemul informatic SIUI abia dupa data de 25 septembrie 2017, data scadenta a
depunerii declaratiei pentru luna august 2017).
Asadar, chiar daca acesta declaratie D112 ar reprezenta realitatea stricta a beneficiarilor de
venit minim garantat, datorita termenului de depunere, respectiv 25 ale lunii urmatoare, nu poate fi
suprapusa in mod real cu validarea serviciilor medicale ale medicilor de familie care se efectueaza
in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care s-au efectuat serviciile.
COMPARTIMENTUL CONTROL:
La nivelul CJAS Buzau, Compartimentul Control, in anul 2017 a efectuat 871 de actiuni de
control la furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;
Cele 871 de controale desfasurate la furnizori de servicii medicale si medicamente, ca tip de
control, se prezinta in urmatoarea structura:
o 30 controale tematice;
o 838 controale operative;
o
3 controale inopinate.
Avand in vedere necesitatea desfasurarii unui numar mare de actiuni de control cu caracter
operativ la furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, planul de activitate
pe anul 2017 nu mai putut fi indeplinit in proportie de 100%.
Structura actiunilor de control tematice, operative si inopinate pe categorii de furnizori de
servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale este redata mai jos:
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Nr.
crt.

0

Denumire tip furnizor

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

1

Asistenta medicala primara
Ambulatoriu de specialitate clinic
Ambulatoriu de specialitate paraclinic
Ambulatoriu de specialitate
stomatologic
Asistenta medicala spitaliceasca
Asistenta medicala de urgenta si
transport sanitar
Ingrijiri medicale la domiciliu
Asistenta medicala de recuperarereabilitare
Furnizori de medicamente
Dispozitive medicale
Programe nationale de sanatate*
TOTAL

Nr.controale realizate in anul 2017, din
care:
Temati Operati
Inopinate
Total
ce
ve

2

0
10
0
13

3

633
68
23
10

4

3
0
0

5

636
78
23

0

23

4
0

17
0

0

21

0

0

3
0

0
0

0

3

0

0

0
0
0
30

62
24
1
838

0
0
0
3

62
24
1
871

In urma actiunilor de control au fost dispuse 1139 de masuri cu termen de implementare
pana la finele anului 2017 si s-au imputat sume in cuantum de 797.979,08 lei (sume încasate
necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii
medicale, medicamente si contravaloare sancţiuni contractuale).
Principalele disfunctionalitati si iregularitati identificate in cursul actiunilor de control, structurate
pe domenii, precum si masurile dispuse
Nr.
crt.

Controale la
furnizorii de
servicii
medicale

Disfunctionalitati si iregularitati constatate

Masuri dispuse

1.

Asistenta
medicala
primara

- raportarea in aceasi zi, pentru acelasi pacient
a doua servicii medicale, servicii validate si
decontate de CAS, in fapt s-a acordat si s-a
consemnat in documentele de evidenta primara
o singura consultatie;
-eliberarea de prescriptii medicale in regim de
compensare de 100% din pretul de referinta in
conditiile in care persoana respectiva nu
indeplineste conditiile de persoana beneficiar al
legilor speciale:VETERAN, HANDICAP,
REVOLUTIONAR, ALTE1 - alte legi speciale;
- prescriptii medicale off-line neridicate in
sistemul sistemul informatic (SIPE) in timpul
legal;

- imputat sume necuvenite
aferente acestor servicii
medicale, prin dublare- debit in
sarcina medicului;

- nerespectarea obligatiei contractuale privind
completarea corecta si la zi a documentelor de

- sanctiuni contractuale
“Avertisment scris”, ca prima

- debit in sarcina medicului
prescriptor - diferenta
compensare (10%; 50%;80, in
functie de lista de medicamente
A/B/D);
- contravaloare
medicamente/sanctiune
contractuala, dupa caz, in
functie prevederile legale
pentru o asemenea
disfunctionalitate;
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2.

Asistenta
medicala
ambulatorie
de specialitate
clinica

evidenta obligatorii la nivelul cabinetului;

constatare;

- prescriptii medicale off-line neridicate in
sistemul sistemul informatic (SIPE) in timpul
legal;

- contravaloare
medicamente/sanctiune
contractuala, dupa caz, in
functie prevederile legale
pentru o asemenea
disfunctionalitate;

- prescriere medicamente compensate in
procent de 100% pentru asigurati care nu se
incadreaza nu indeplineste conditiile de
persoana beneficiar al legilor
speciale:VETERAN, HANDICAP,
REVOLUTIONAR, ALTE1 - alte legi speciale;

- debit in sarcina spitaluluidiferenta compensare (10%;
50%;80, in functie de lista de
medicamente A/B/D);

- raportarea a doua consultatii de urgenta
pentru acelasi asigurat;
3.

4.

5.

Ambulatoriu
de specialitate
paraclinic

Asistenta
medicala
ambulatorie
de specialitate
stomatologica

Furnizori de
medicamente

-s-au efectuat investigatii paraclinice unor
asigurati care in intervalul de la data eliberarii
biletului de trimitere pentru investigatii
paraclinice si pana la data efectuarii acestora,
asiguratul a fost internat in spitalizare de
zi/continua si:
1. Asiguratul a declarat ca nu a fost internat in
aceasta perioada;
2. Asiguratul nu a dat o asemenea declaratie
- raportare eronata de servicii medicale de
stomatologie;

- neutilizarea de formulare cu regim special,
respectiv prescriptii medicale cu si fara
contributii personale si bilete de trimitere
pentru investigatii paraclinice;
- Inregistrare eliberare medicamente dupa
data decesului beneficiarului;
- Elibearea
de
medicamente
unui
imputernicit
dupa
data
decesului
beneficiarului;
- Unitate farmaceutica functioneaza fara a
mai indeplini toate conditiile de
eligibilitate;

- imputat sume necuvenite
aferente serviciilor medicale
raportate eronat, debit in
sarcina furnizorului;

-Contravaloare investigatiidebit in sarcina asiguratului;
-Contravaloare investigatiidebit in sarcina furnizorului;
- imputat sume necuvenite
aferente serviciilor medicale
raportate astfel- debit in sarcina
medicului;
- sanctiune contractuala
“Avertisment scris”, ca prima
constatare;
- imputat contravaloare
medicamente astfel eliberate;
imputat contravaloare
medicamente astfel eliberate;
- contravaloarea
medicamente eliberate nelegal
in perioada respectiva s-a
constit debit in sarcina
furnizorului;
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6.

Asistenta
medicala
spitaliceasca

- situatii de utilizare a formularului de FZ
model neactualizat;
- situatii in care nu toate rubricile modelului
tip de FZ sunt completate;
- prescriere medicamente compensate in
procent de 100% pentru asigurati care nu
indeplineste conditiile de persoana beneficiar al
legilor speciale : VETERAN, HANDICAP,
REVOLUTIONAR, ALTE1 - alte legi speciale;
- situatii de internari de zi pentru pacienti
care figurau in acelasi timp internati si in
spitalizare continua in alte unitati sanitare cu
paturi;
- efectuare investigatii paraclinice ininte/dupa
data/ora deschiderii/inchiderii FZ

- masuri de conformare si
sanctiune contractuala 1%;
- masuri de conformare si
sanctiune contractuala 1%;
- debit in sarcina spitaluluidiferenta compensare
(10%; 50%;80, in functie
de lista de medicamente
A/B/D);
- debit in sarcina spitalului

- contravaloarea serviciilor
medicale spitalicesti -debit in
sarcina furnizorului;

5. COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS
In cadrul compartimetului juridic s-a desfasurat activitate de avizare a legalitatii pe actelor
emise de CAS Buzau (contracte, acte aditionale, decizii dispozitive medicale, decizii ingrijiri la
domiciliu, Decizii PDG, notificari), reprezentarea intereselor in cauzele in care CAS Buzau este
parte, indrumare si asigurarea consultantei asiguratilor referitoare la asigurarea de sanatate,
intocmirea documentatiei necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor judecatoresti
definitive si executorii, primirea solicitarilor de eliberare formulare europene si intocmirea
documentatiei necesara in vederea decontarii prestatiilor medicale acordate asiguratilor romani in
alte state member UE.
Din analiza domeniului de activitate si gradul de realizare a indicatorilor astfel:
- Monitorizare respectarii termenelor in care sunt intocmite si transmise formularele
europene si situatii catre CNAS
-au fost emise un numar de 86 formulare europene RO . Situatiile lunare catre CNAS au fost
transmise in termen.
- Monitorizare numar litigiii care au fost pronuntate hotarari definitive si irevocabile cu
asiguratii/furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, urmare a neprimirii
unui raspuns din partea CAS in termen legal.
Pe rolul instantelor judecatoresti au fost 50 dosare in care CJAS Buzau este parte, din care 36
doare definitive solutionate favorabil pentru CJAS Buzau si 14 dosare sunt pe rolul instantelor.
6. COMPARTIMENT RUSEP – Resurse Umane
In anul 2017, CAS Buzau a intampinat probleme din cauza deficitul de personal:
suprasolicitarea si incarcarea cu activitati suplimentare a personalului ramas, fragmentarea
concediilor de odihna din lipsa personalului.
CAS Buzau functioneaza cu 56 de posturi aprobate, din care 6 posturi sunt vacante si 2
posturi temporar vacante.
In anul 2018 s-ar putea rezolva problema lipsei de personal prin ocuparea posturilor prin
modalitatile prevazute de lege si pentru indeplinirea indicatorilor de performanta cu 100%.
Ca si plan de masuri pentru anul 2018 este necesara analiza activitatii, revizuirea etapelor
operationale, eliminarea timpilor morti in indeplinirea obiectivelor stabilite, in sensul eficentizarii
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cu responsabilitate si in vederea obtinerii de rezultate vizibile, cu orientare catre asigurati si
furnizori de servicii medicale.
7. PROBLEME INTAMPINATE, PROPUNERI
Probleme intampinate:
 programul informatic SIUI nu prevede posibilitatea vizualizarii in modulul
“Gestiune Asigurati”a operatorului care a intervenit cu modificari la categoriile de
asigurati. Exista riscul foarte mare de decontare servicii medicale desi pacientul nu
are dreptul la servicii medicale , fiind neasigurat, precum si nedecontarea unor
servicii medicale acordate asiguratilor , dar care in SIUI apar neasigurati.


furnizarea cu intarziere a sumelor privind platile efectuate de catre persoanele fizice
la ANAF, situatie ce impiedica eliberarea adeverintei de asigurat fara a conditiona
asiguratul sa prezinte dovada achitarii contributiei la AFP Buzau.

Majoritatea angajatorilor introduce doar data inceperii activitatii (a categoriei de
asigurat), ramanand in acest sens foarte multe persoane cu categorii deschise, desi
ele nu mai au calitatea de asigurat. Conform Ordinului Presedintelui CNAS nr.
1041/19.12.2013, operatorul CAS poate inchide aceste categorii, ocazional, doar in
baza unui document (ex: decizie de incetare contract de munca). Acest lucru nu se
intampla, persoana adresandu-se direct medicului in vederea beneficierii de servicii
medicale, ramanand in SIUI cu categorie de asigurat deschisa, beneficiind de servicii
medicale in baza cardului national de sanatate si a interogarii din PIAS.
Masuri:




modificarea conditiilor de validare in SIUI in conformitate cu legislatia in vigoare a
concediilor medicale si a prevederilor leagle privind dovezile de asigurat.

8. PLAN DE MASURI
-

Masuri proactive privind cresterea notorietatii institutiei
urmarirea consumului la medicamente in ambulatoriu in vederea identificarii eventualelor
abuzuri de prescrieri
verificarea prescrierilor de medicamente in programul de compensare 90 % precum si
verificarea prescrierilor de medicamente care se acorda pe baza protocoalelor
utilizarea programului informatic pentru monitorizarea tuturor serviciilor medicale realizate,
pe CNP, care sa permita evaluarea si diminuarea risipei fondurilor.
realizarea planului de control la furnizorii de servicii medicale si recuperarea imediata a
sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor nejustificate.
Stabilirea corecta a necesarului lunar de fonduri pentru decontarea serviciilor medicale.
monitorizarea lunara a executiei bugetului la capitolul de cheltuieli, si in urma identificarii
unor economii, intocmirea propunerilor de virare catre domeniile de asistenta deficitare.
Pentru serviciile realizate ce depasesc nivelul mediu lunar, solicitarea cu promptitudine a
aprobarii virarilor de sume intre articole de cheltuieli.
urmarirea lunara a consumului reprezentand investigatii paraclinice si in cazul identificarii
unor economii la unii furnizori, suplimentarea fondurilor cu aceste economii la furnizorii
care care si-au epuizat valoarea lunara de contract.
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-

monitorizarea tuturor activitatilor salariatilor, avand ca scop respectarea cu strictete a
termenelor stabilite in realizarea atributiilor ce revin Presedintelui-Director General.
actualizarea procedurilor pentru fiecare activitate desfasurata la nivelul CJAS Buzau.
analiza trimestriala a riscurilor in vederea diminuarii/eliminarii acestora.
evaluarea activitatii de control intern exercitata de sefii de compartimente , trimestrial si
luarea masurilor ce se impun pentru eliminarea disfunctionalitatilor.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Av. Raluca Ecaterina Alexandru
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