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A. PREZENTARE GENERALĂ 

 

 

           Casa de Asigurări de Sănătate Constanta  este o instituţie publică, cu personalitate 

juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, exercitând 

atribuțiile conferite  de Legea 95/2006 R1, privind Reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare și de statutul propriu, prin aplicarea și respectarea politicii 

și strategiei stabilite pentru Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate la nivelul judetului 

Constanța.  

 

Documentele care stau la baza funcţionării CAS Constanța sunt:  

 Organigrama,  

 Statutul propriu,  

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF),  

 Regulamentul Intern (RI).  

 

1.1. Baza legală a organizării și funcționării Casei de Asigurări de Sănătate 

Constanța: 

 

 Legea nr. 95/2006 r1, privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 H.G. nr. 972/2006  pentru aprobarea Statutului CNAS, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Statutul propriu de organizare si functionare care respecta Contractul-cadru aprobat de 

Consiliul de administratie al CNAS. 

 Regulamentul de organizare si functionare. 

 

1.2. Actele normative ce reglementeaza activitatea casei de asigurări de sănătate: 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 188/1999-privind Statutul funcționarilor publici, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 r1, -Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 

reglementează conditiile acordarii asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OUG nr. 158/2005 privind concediile şi îndemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinul  MS/CNAS nr.196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare in anii 2016 si 2017 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2017-2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 HG nr. 155/2017 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate  pentru anii  

2017 si 2018 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

nationale pentru anii 2015 si 2016 cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

OUG nr. 158/2005 privind concediile şi îndemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul MS/CNAS nr. 233/125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de 

concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de 

decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu 

furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii  

http://www.cnas.ro/casct/legislation  

 

Structura organizatorică prevăzută (direcţii, servicii birouri, compartimente) este 

elaborată conform prevederilor Legii 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

organigramei şi statutului CAS CT, aprobate prin Decizie a Preşedintelui CNAS. 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa are următoarele organe de conducere: 

a. Consiliul de Administraţie 

b. Preşedintele – Director general 

c. Directorul Executiv al Direcţiei Economice 

d. Directorul Executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale  

e. Medicul Şef – Director Executiv Adjunct 

 

 

În anul 2017 Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Constanța s-a 

întrunit în ședință de lucru în fiecare lună, astfel au fost 12 ședințe, din care 11 ședințe statutare 

și 1 ședință nestatutară. 

 

În cadrul celor 11 ședințe statutare s-au luat 21 de Hotărâri prin care: 

-          s-a aprobat decontarea serviciilor medicale lunare 

-          s-au aprobat rapoartele de gestiune semestriale şi anuale 

-          s-a avizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 

-          s-a avizat politica de contractare pentru anul 2017 

http://www.cnas.ro/casct/legislation
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-          s-au avizat criteriile de prioritate precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate 

în vederea acordării dispozitivelor medicale stabilite de Serviciul Medical pentru anul 2017 

-          s-au avizat criteriile de prioritate precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate 

în vederea acordării de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu stabilite de 

Serviciul Medical pentru anul 2017 

-          s-a avizat proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 

-          s-a avizat proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anii 2018 – 2021 

 

Conform organigramei aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a 

funcționat în 2017, prin următoarele structuri organizatorice: 3 direcţii, 7 servicii şi 9 

compartimente, dintre care în subordinea directă a Preşedintelui-Director general: 

a. Directorul Executiv al Direcţiei Economice 

b. Directorul Executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale  

c. Medicul Şef – Director Executiv Adjunct 

d. Serviciul Control 

e. Serviciul Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane, Salarizare, Evaluare 

Personal, Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt 

f. Compartimentul Tehnologia Informaţiei 

g. Secretariat 

 

           Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Constanța s-a desfăşurat, în anul 2017, în 

parametri normali, respectându-se prevederile Legii 95/2006, ale Contractului Cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anul 2017, Legii contabilitatii nr. 82/1991, r 4 si ale Ordinului MFP nr. 1917/2005, urmarindu-se 

încadrarea în disponibilul din cont si în creditele bugetare aprobate, deschise si repartizate. Mai 

exact, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa are următoarele atribuţii: 

1. administrează bugetele proprii; 

2. înregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi le comunică CNAS; 

3. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi cel de rectificare a 

bugetului anual; 

4. elaborează şi publică raportul anual de activitate, execuţia bugetară pe capitole şi 

subcapitole şi planul de activitate pentru anul următor; 

5. colectează contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele fizice care 

nu au calitate de angajator; 

6. utilizează toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor pentru 

concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele fizice care nu au calitate de angajator şi 

recuperarea creanţelor restante; 

7. furnizează gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de 

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

medicale; 

8. administrează bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale; 
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9. negociază şi contractează serviciile medicale cu furnizorii de servicii medicale în 

condiţiile contractului-cadru; 

10. decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile 

contractului-cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia; 

11. monitorizează numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora; 

12. asigură, în calitate de instituţie competentă, activităţile de aplicare a acordurilor 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, încheiate de România cu alte state, inclusiv 

cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor 

prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale; 

13. efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluează 

interesul manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale; 

14. monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 

15. foloseşte mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi 

susţinerea intereselor asiguraţilor; 

16. organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor pe 

baza contractelor de furnizare de servicii încheiate; 

17. exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. 

 

Obiectivul principal al activităţii a constat în asigurarea unei finanţări corecte şi 

eficiente, a tuturor domeniilor de asistenţă medicală, în limita bugetului aprobat pentru 

intreg anul, satisfacerea nevoilor asiguraţilor din judeţ din punct de vedere al serviciilor 

medicale. 

 

B. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

1. Îmbunătăţirea managementului şi creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea 

Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente și 

dispositive medicale  

3.Dezvoltarea relaţiilor cu organismele de legătură din ţările UE/SEE/Confederaţia 

Elveţiană pentru aplicarea Regulamentului European şi efectuarea rambursărilor externe; 

4. Respectarea relațiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale  

5. Activități specifice Direcției Medic Șef  

6. Managementul Resurselor Umane 

7. Reprezentarea intereselor CAS Constanța în instanță și față de terți 

8. Managementul proactiv în Relațiile Publice     
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C. MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A DIRECȚIILOR 

DE ACȚIUNE 

 

 

1. Îmbunătăţirea managementului şi creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea 

Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. ( Direcția Economică) 

 

In conformitate cu prevederile art. 265, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 r 1, privind 

reforma în domeniul sănătății,cu modificările şi completările ulterioare Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate se formează din: 

 a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice;  

b) subvenţii de la bugetul de stat;  

c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului C.N.A.S. 

şi caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii;  

d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice.  

Pentru anul 2017, potrivit prevederilor Bugetului de stat pe anul 2017, cotele de 

contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate şi pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 

sociale de sănătate sunt cele prevăzute de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv : a) 5,5% pentru contribuţia individuală; b) 5,2% pentru contribuţia datorată de 

angajator; b) 0,85% pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate; Conform 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie 

financiar-fiscală, începând cu data de 1 ianuarie 2004, evidenţa, colectarea contribuţiilor, 

controlul şi soluţionarea contestaţiilor pentru asigurări sociale de sănătate se realizează de 

Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, prin Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, care are şi calitatea de creditor bugetar. Potrivit prevederilor Ordonanței de 

Urgenţă a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor 

sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală. 
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Execuția bugetară an 2017 : 

 

a. Cont de execuție venituri – Decembrie 2017: 

 

Denumire indicator formule Prevederi 

bugetare 

aprobate la 

finele 

perioadei 

de 

raportare 

Incasari 

realizate 

cumulat 

Incasari 

realizate luna 

curenta 

    1 2 2' 

VENITURI -TOTAL 0 794.916.840 788.059.885,97 70.460.847,74 

I. VENITURI CURENTE           0 763.027.160 777.816.101,97 69.605.128,74 

Alte impozite si taxe generale pe bunuri 

si servicii 

0 1.566.000 1.384.404,00 0,00 

Venituri din contributia datorata pentru 

medicamente finantate din Fondul national 

unic de asigurari sociale de sanatate si din 

bugetul Ministerului Sanatatii 

  1.566.000 1.384.404,00 0,00 

Venituri din contributia datorata pentru 

medicamente finantate din Fondul national 

unic de asigurari sociale de sanatate pana 

la data de 30 septembrie 

  0   0,00 

Venituri din contributia datorata pentru 

contractele cost-volum/cost-volum-rezultat 

  0   0,00 

Venituri din contributia datorata pentru 

volume de medicamente consumate care 

depasesc volumele stabilite prin contracte 

  0   0,00 

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI             0 759.268.160 775.463.923,28 69.571.913,64 

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR   0 369.533.160 377.463.156,58 32.571.024,98 

Contributii de asigurari sociale de 

sanatate datorate de angajatori 

0 354.516.590 370.965.992,58 30.848.437,98 

Contributii de la persoane juridice sau 

fizice care angajeaza personal salariat 

  354.516.590 341.391.353,98 30.720.125,98 

Contributii pt. asigurari sociale de sanatate 

datorate de persoanele aflate in somaj 

    999.602,00 94.838,00 

Contributii in urma valorificarii creantelor 

de catre AVAS 

    0,00 0,00 

Contributii  pentru concedii si indemnizatii 

de la persoane juridice sau fizice  

    28.574.281,60 32.967,00 
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Contributii pentru concedii sau 

indemnizatii  datorate de persoanele aflate 

in somaj  

    176,00 0,00 

Contributia suportata de angajator pentru 

concedii si indemnizatii datoarata de 

persoanele aflate in incapacitate temporara 

de munca din cauza de accident de munca 

sau boala profesionala  

    579,00 507,00 

Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 

0 15.016.570 6.497.164,00 1.722.587,00 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 

de la persoane juridice sau fizice 

  15.016.570 6.497.156,00 1.722.587,00 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 

datorate de persoanele aflate in somaj 

    8,00 0,00 

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 0 389.735.000 398.000.766,70 37.000.888,66 

Contributii de asigurari sociale de 

sanatate datorate de asigurati 

0 379.537.000 380.910.135,44 34.245.204,16 

Contributia datorata de persoane asigurate 

care au calitatea de angajat  

  379.537.000 356.471.852,00 31.757.993,00 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 

datorate pentru persoane care realizeaza 

venituri din activitati independente si alte 

activitati si persoanele care nu realizeaza 

venituri 

    19.154.331,50 2.484.880,16 

Contributia pentru concedii si indemnizatii 

datorate de asigurati 

    67.495,94 2.331,00 

Contributia datorata de pensionari     5.216.456,00   

Contibutii de asigurari sociale de sanatate 

restituite 

        

Contributii facultative ale asiguratilor         

Contributii de asigurari sociale de sanatate 

de la persoane care realizeaza venituri de 

natura profesionala cu caracter ocazional 

        

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din drepturi de 

proprietate intelectuala 

  366.000 498.549,00 48.202,00 

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din activitati desfasurate 

in baza contractelor/conventiilor civile 

incheiate potrivit Codului civil, precum si 

a contractelor pe agent 

  897.000 405.568,00 5.514,00 
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Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din activitatea de 

expertiza contabila si tehnica, judiciara si 

extrajudiciara 

  7.000 503,00   

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere 

cu o microintreprindere care nu genereza o 

persoana juridica 

  7.000 7.393,00 633,00 

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri , in regim de retinere la 

sursa a impozitului pe venit, din asocierile 

fara personalitate juridica 

  9.000 8.301,00 427,00 

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri , in regim de retinere la 

sursa a impozitului pe venit, din activitati 

agricole 

  14.000 17.763,00   

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din arendarea bunurilor 

agricole 

  3.043.000 4.988.792,13 575.517,50 

Contributia individuala de asigurari sociale 

de sanatate datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor 

  4.892.000 4.775.636,13 658.175,00 

Regularizari   688.000 6.386.608,00 1.466.004,00 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 

datorate de asigurati 

  274.000 11,00 11,00 

      1.378,00 1.201,00 

Alte contributii pentru asigurari sociale 

datorate de asigurati 

  1.000 129,00   

C.VENITURI NEFISCALE          0 2.193.000 967.774,69 33.215,10 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE        0 2.193.000 0,00 0,00 

VENITURI DIN PROPRIETATE        0 2.193.000 0,00 0,00 

Alte venituri din proprietate   2.193.000     

Venituri din dobanzi 0 0 0,00 0,00 

Alte venituri din dobanzi         

C2 VANZARI DE BUNURI SI 

SERVICII 

0 0 967.774,69 33.215,10 

DIVERSE VENITURI 0 0 967.774,69 33.215,10 
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Venituri din compensarea creantelor din 

despagubiri 

    -94,00   

Sume provenite din finantarea bugetara a 

anilor precedenti 

        

Alte venituri      967.868,69 33.215,10 

TRANSFERURI VOLUNTARE, 

ALTELE DECAT SUBVENTIILE 

0 0 0,00 0,00 

Donatii si sponsorizari         

IV. SUBVENTII 0 31.889.680 10.243.784,00 855.719,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

0 31.889.680 10.243.784,00 855.719,00 

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE 

STAT 

0 29.047.680 9.430.358 788.289 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoane care satisfac serviciul militar in 

termen 

        

 Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoane care executa o pedeapsa  

privativa de libertate sau arest preventiv 

  90.000 3.052.349,00 223.636,00 

Subventii primite de bugetul fondului 

national unic de asigurari sociale de 

sanatate pentru echilibrare 

  15.518.000     

 Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoanele aflate in concediu pentru 

cresterea copilului 

  6.294.000 6.373.641,00 564.271,00 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

pensionari 

        

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social 

        

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

cetateni straini aflati in centrele de cazare 

        

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

personalul monahal al cultelor recunoscute 

    -217,00   

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoanele care se afla in executarea 

masurilor prev. la art.105,113 si 114 din 

Codul penal, precum si pt. persoane care se 

afla in perioada de amanare sau interupere 

a executarii pedepsei private de libertate 

  2.000 4.585,00 382,00 

Sume alocate din bugetul de stat, altele 

decat cele de echilibrare, prin bugetul 

Ministerului Sanatatii  

  497.680     
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 Contributii de asigurari de sanatate pentru 

concedii acomodare adoptii 

        

Sume alocate bugetului Fondul national 

unic de asigurari sociale de sanatate, 

pentru acoperirea deficitului rezultat din 

aplicarea prevederilor legale referitoare la 

concediile si indemnizatiile de asigurari 

sociale de sanatate 

  6.646.000     

SUBVENTII DE LA ALTE 

ADMINISTRATII 

0 2.842.000 813.426,00 67.430,00 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoane care executa o pedeapsa  

privativa de libertate sau arest preventiv 

        

 Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoanele aflate in concediu pentru 

cresterea copilului 

        

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoane care se afla in concediu medical 

sau in concedii medicale pentru ingrijirea 

copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani    

    1.326,00 95,00 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoane care se afla in concediu medical 

din cauza de accidente de munca si boli 

profesionale 

  9.000 890,00 1.160,00 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social 

    780.365,00 62.803,00 

Sume alocate din veniturile proprii ale 

Ministerului Sanatatii Publice 

  2.827.000     

Contributii din bugetul asigurarilor sociale 

de stat, din sumele alocate sistemului de 

asigurari pentru accidente de munca si boli 

profesionale, pentru concedii si 

indemnizatii datorate persoanelor aflate in 

incapacitate temporara de munca din cauza 

accidentelor de munca sau bolilor 

profesionale 

  6.000 30.845,00 3.372,00 

Contributii de asigurari de sanatate pentru 

cetatenii romani victime ale traficului de 

persoane pentru o perioada de cel mult 12 

luni 

        

 

Cont de executie  Cheltuieli – Decembrie 2017 
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Denumire indicator   Credite de 

angajament 

Credite 

bugetare 

anuale 

aprobate la 

finele 

perioadei de 

raportare 

Plati efectuate 

cumulat 

Plati 

efectuate 

luna curenta 

B           1 2 4,00 4" 

CHELTUIELI- TOTAL       0,00 913.394.990 903.910.550 902.763.864,96 80.053.021,6

4 

CHELTUIELI CURENTE 0,00 913.394.990 903.876.550 902.729.898,03 80.019.054,7

1 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

0,00 0 6.140.300 6.118.286,00 515.275,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 820.481.080 763.024.180 762.500.274,27 66.384.927,6

5 

TITLUL III DOBANZI 0,00 0 0 0,00 0,00 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

0,00 92.913.910 92.913.910 92.912.451,00 9.153.210,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0 0 0,00 0,00 

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0 34.000 33.966,93 33.966,93 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

0,00 0 34.000 33.966,93 33.966,93 

PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 

0,00 0 0 -599.273,24 -34.357,94 

Partea a III-a CHELTUIELI 

SOCIAL - CULTURALE 

0,00 913.394.990 903.910.550 902.763.864,96 80.053.021,6

4 

CHELTUIELI CURENTE 0,00 913.394.990 903.876.550 902.729.898,03 80.019.054,7

1 
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SANATATE 0,00 913.394.990 862.112.390 860.969.078,96 76.053.908,6

4 

CHELTUIELI CURENTE 0,00 913.394.990 862.078.390 861.531.011,27 76.053.412,6

5 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

0,00 0 6.140.300 6.118.286,00 515.275,00 

Cheltuieli de salarii in bani 0,00 0 5.024.280 5.007.393,00 424.320,00 

Salarii de baza   0 4.954.850 4.944.104,00 417.003,00 

Indemnizatii platite unor persoane din 

afara unitatii 

  0 14.530 14.128,00 1.056,00 

Indemnizatii de delegare   0       

Indemnizatii de detasare   0       

Alte drepturi salariale in bani, din care:   0 54.900 49.161,00 6.261,00 

  ~ hotarari judecatoresti       0,00 0,00 

Contributii 0,00 0 1.116.020 1.110.893,00 90.955,00 

Contributii de asigurari sociale de stat   0 786.250 785.397,00 66.323,00 

Contributii de asigurari de somaj   0 24.440 24.424,00 2.039,00 

Contributii de asigurari sociale de 

sanatate 

  0 260.030 259.859,00 21.914,00 

Contributii de asigurari pentru accidente 

de munca si boli profesionale  

  0 8.870 8.855,00 744,00 

Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 

  0 36.430 32.358,00 -65,00 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0,00 820.481.080 763.024.180 762.500.274,27 66.384.927,6

5 

Bunuri si servicii 0,00 820.481.080 762.466.830 761.982.600,63 66.003.314,2

0 

Furnituri de birou   0 80.000 79.997,85 28.801,81 

Materiale pentru curatenie   0 5.000 4.225,48 2.402,12 
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Incalzit, iluminat si forta motrica   0 117.000 105.543,83 29.025,76 

Apa, canal si salubritate   0 17.000 10.680,87 876,39 

Carburanti si lubrifianti   0 36.000 20.037,13 20.037,13 

Piese de schimb   0 29.000 29.000,00 3.140,53 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   0 63.000 61.821,12 10.154,60 

Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional din care: 

0,00 820.481.080 761.750.440 761.307.353,49 65.834.134,7

8 

Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional pt ch.proprii 

  0 50.000 47.910,33 14.067,80 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare, din care: 

  0 369.390 363.940,86 74.741,08 

 - sume pentru servicii poştale în vederea 

distribuţiei cardurilor naţionale  

  0 45.390 45.289,73   

  - sume pentru servicii de mententanta 

si suport tehnic pentru sistemul ERP 

  0 63.000 58.821,76 11.413,73 

Reparatii curente   0 330.000 329.352,06 329.352,06 

Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

0,00 0 46.000 43.040,72 17.738,91 

Alte obiecte de inventar   0 46.000 43.040,72 17.738,91 

Deplasari, detasari, transferari 0,00 0 15.000 1.212,58 -40,42 

Deplasari interne, detasari, transferari   0 15.000 1.212,58 -40,42 

Deplasari in strainatate   0     0,00 

Carti, publicatii si materiale 

documentare 

  0 5.000   0,00 

Consultanta si expertiza   0     0,00 

Pregatire profesionala   0 350   0,00 

Protectia muncii   0 11.000 8.876,38 1.666,00 

Alte cheltuieli 0,00 0 150.000 135.191,90 32.896,90 
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Chirii   0 14.000   0,00 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   0 136.000 135.191,90 32.896,90 

TITLUL III DOBANZI 0,00 0 0 0,00 0,00 

Alte dobanzi 0,00 0 0 0,00 0,00 

Dobanda datorata trezoreriei statului   0 0     

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0 0 0,00 0,00 

Despagubiri civile   0 0     

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0 34.000 33.966,93 33.966,93 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

0,00 0 34.000 33.966,93 33.966,93 

Active fixe 0,00 0 34.000 33.966,93 33.966,93 

Constructii   0 0     

Masini, echipamente si mijloace de 

transport 

  0 0     

Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 

  0 34.000 33.966,93 33.966,93 

Alte active fixe   0 0 0,00   

Reparatii capitale aferente activelor fixe   0 0     

Administratia centrala   0 0     

Servicii publice descentralizate, din 

care: 

0,00 92.913.910 100.411.950 100.305.535,04 10.267.312,6

0 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -100,00   

Materiale si prestari de servicii cu 

caracter medical 

0,00 820.481.080 761.700.440 761.259.443,16 65.820.066,9

8 

Produse farmaceutice, materiale 

sanitare specifice si dispozitive 

medicale 

0,00 334.621.750 274.813.050 274.684.561,32 17.035.283,2

8 

Medicamente cu si fara contributie 0,00 215.815.890 163.627.530 163.626.048,16 3.877.831,14 
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personala 

    ~ activitatea curenta   159.444.000 122.076.250 122.076.250,00 3.557.316,37 

    ~  cost volum-rezultat   53.062.000 38.617.000 38.615.808,18   

    ~  cost volum   120.000 46.390 46.379,98 7.015,88 

    ~ personal contractual   60.890 60.890 60.890,00 13.330,00 

    ~ medicamente 40% - conform HG 

nr.186/2009 privind aprobarea 

Programului pentru compensarea cu 

90% a preţului de referinţă al 

medicamentelor, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

  3.129.000 2.827.000 2.826.720,00 300.168,89 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -338.662,62 -20.050,48 

Medicamente pentru boli cronice cu 

risc crescut utilizate in programele 

nationale cu scop curativ, din care: 

0,00 71.500.670 67.137.040 67.131.782,77 9.123.618,04 

          Programul national detratament 

pentru boli rare 

  3.228.560 2.880.960 2.880.960,00 451.720,00 

          Programul national de tratament al 

bolilor neurologice 

        0,00 

          Programul national de tratament al 

hemofiliei si talasemiei 

  1.631.000 1.262.120 1.262.116,80 132.279,34 

          Programul national  de diabet 

zaharat 

  31.573.080 30.009.310 30.004.095,59 5.748.896,29 

          Programul national de boli 

endocrine 

  7.680 11.430 11.423,60 2.223,60 

          Programul national de transplant 

de organe, tesuturi si celule de origine 

umana 

  932.630 924.510 924.507,03 84.881,93 

         Programul national de sanatate 

mintala 

          

          Programul national de oncologie   28.354.200 28.009.810 28.009.787,06 2.154.904,19 
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Sume pentru medicamente utilizate in 

programele nationale cu scop curativ 

care fac obiectul contractelor de tip 

COST VOLUM, din care: 

0,00 5.773.520 4.038.900 4.038.892,69 548.712,69 

Subprogramul de tratament al bolnavilor 

cu afectiuni oncologice(adulti si copii) 

  5.773.520 4.038.900 4.038.892,69 548.712,69 

Programul national de tratament pentru 

boli rare 

          

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -19.303,83   

Materiale sanitare specifice utilizate 

in programele nationale cu scop 

curativ, din care: 

0,00 5.200.300 4.930.290 4.930.283,44 611.829,47 

          Programul national  de diabet 

zaharat 

  3.256.410 3.148.290 3.148.290,00 349.400,00 

       Programul national  de diabet 

zaharat-pompe insulina si materiale 

consumabile 

          

         Programul national de ortopedie   1.325.430 1.170.030 1.170.023,44 160.959,21 

          Subprogramul de tratament al 

surditatii prin proteze auditive 

implantabile 

          

          Programul national de terapie 

intensiva a insuficientei hepatice 

          

          Programul national detratament 

pentru boli rare 

          

         Programul national de boli 

cardiovasculare 

  617.460 611.970 611.970,00 101.470,26 

       Programul national de sanatate 

mintala 

          

 Subprogramul de reconstructie mamara 

dupa afectiuni oncologice prin 

endoprotezare 

  1.000       
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     Programul national de diagnostic si 

tratament cu ajutorul aparaturii de 

inalta performanta, din care: 

0,00 0 0 0,00 0,00 

   - Subprogramul de radiologie 

interventionala  

          

   - Subprogramul de diagnostic si 

tratament al epilepsiei rezistente la 

tratamentul medicamentos 

          

  -  Subprogramul de tratament al 

hidrocefaliei congenitale sau dobandite 

la copil 

          

  - Subprogramul de tratament al durerii 

neuropate prin implant de 

neurostimulator medular 

          

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

          

Servicii medicale de hemodializa si 

dializa peritoneala 

  35.896.890 33.713.190 33.710.706,95 2.822.641,95 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

  0 0     

Dispozitive si echipamente medicale   6.208.000 5.405.000 5.285.740,00 599.362,68 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -35.280,94 -2.684,03 

Servicii medicale in ambulator 0,00 124.610.370 124.290.630 124.161.672,55 10.858.876,6

8 

Asistenta medicala primara, din care: 0,00 58.207.000 58.255.620 58.248.829,23 4.892.688,54 

   - activitate curenta   57.775.000 57.823.620 57.823.610,73 4.858.248,06 

  - centre de permanenta   432.000 432.000 425.218,50 34.440,48 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -19.489,19   

Asistenta medicala  pentru specialitati 

clinice, din care: 

0,00 30.868.000 30.532.000 30.459.735,60 2.747.509,07 
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   - activitate curenta   30.868.000 30.532.000 30.459.735,60 2.747.509,07 

~  OUG 35/2015           

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -17.623,88 -197,20 

Asistenta medicala stomatologica, din 

care: 

0,00 4.525.000 4.501.000 4.487.390,60 399.654,58 

   - activitate curenta   4.525.000 4.501.000 4.487.390,60 399.654,58 

   -  sume pentru servicii medicale 

tratament si medicatie pentru personalul 

contractual din sistemul sanitar 

          

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -8.869,12 -2,60 

Asistenta medicala pentru specialitati 

paraclinice, din care: 

0,00 24.427.580 24.488.220 24.488.033,22 2.149.930,49 

    ~ activitatea curenta   24.411.000 24.464.000 24.463.813,22 2.149.930,49 

    ~ Subprogramul de monitorizarea 

activa a terapiilor specifice oncologice  

prin PET CT 

  16.000 24.000 24.000,00   

    ~  sume pentru evaluarea anuala a 

bolnavilor cu diabet zaharat 

(hemoglobina glicata) 

  580 220 220,00   

    ~ Subprogramul de diagnostic genetic 

al tumorilor solide maligne ( sarcom 

Ewing si neuroblastom ) la copii si 

adulti 

          

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -18.140,77 -1.538,50 

Asistenta medicala in centrele 

medicale multifunctionale, din care:  

0,00 6.582.790 6.513.790 6.477.683,90 669.094,00 

   - activitate curenta   6.579.000 6.510.000 6.473.898,00 669.094,00 

~  OUG 35/2015           

   -  sume pentru servicii medicale   3.790 3.790 3.785,90   
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tratament si medicatie pentru personalul 

contractual din sistemul sanitar 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

          

Servicii de urgenta prespitalicesti si 

transport sanitar 

  3.427.000 3.282.000 3.193.749,60 498.447,60 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -5.419,50 -5.033,25 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 

paturi 

0,00 339.160.250 340.649.050 340.595.994,85 33.160.528,6

8 

Spitale generale 0,00 316.934.590 321.282.620 321.234.089,00 31.511.073,8

3 

    ~ activitatea curenta   302.103.730 306.403.230 306.403.230,00 31.511.073,8

3 

~  OUG 35/2015   14.830.860 14.830.860 14.830.859,00   

    ~ Subprogramul de diagnostic si de 

monitorizare a bolii minime reziduale a 

bolnavilor cu leucemii acute prin 

imunofenotipare, examen citogenetic 

si/sau FISH si examen de biologie 

moleculara la copii si adulti 

          

    ~ Programul national de diagnostic si 

tratament cu ajutorul aparaturii de inalta 

performanta 

          

Subprogramul de radioterapie a 

bolnavilor cu afectiuni oncologice 

    48.530     

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -111.581,39   

Unitati de recuperare-reabilitare a 

sanatatii, din care: 

0,00 22.225.660 19.366.430 19.361.905,85 1.649.454,85 

    ~ activitatea curenta   21.220.000 18.360.770 18.356.250,85 1.649.454,85 

~  OUG 35/2015   1.004.660 1.004.660 1.004.655,00   
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   ~ personal contractual   1.000 1.000 1.000,00   

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -11.777,48   

Ingrijiri medicale la domiciliu   291.000 295.000 252.763,98 17.935,00 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

          

Prestatii medicale acordate in baza 

documentelor internationale 

  18.370.710 18.370.710 18.370.700,86 4.248.995,74 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

      -9.650,52 -3.964,88 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-

SANATATE 

0,00 0 0 -595.899,24 -33.470,94 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

0,00 92.913.910 92.913.910 92.912.451,00 9.153.210,00 

TRANSFERURI CURENTE 0,00 92.913.910 92.913.910 92.912.451,00 9.153.210,00 

Transferuri din bugetul fondului 

national unic de asigurări sociale de 

sănătate către unitățile sanitare 

pentru acoperirea creșterilor salariale 

0,00 92.913.910 92.913.910 92.912.451,00 9.153.210,00 

 

-  influente cresteri salariale conform 

Legii 250/2016 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016 

  40.994.000 40.994.000 40.993.090,00 0,00 

 

 - influente aferente gărzilor efectuate de 

personalul sanitar conform OUG 

43/2016 

  6.240.000 6.240.000 6.239.466,00 0,00 

     ~ influente financiare salariale   45.679.910 45.679.910 45.679.895,00 9.153.210,00 
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conform O.G. nr.7 /2017  

ASIGURARI SI ASISTENTA 

SOCIALA 

0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

CHELTUIELI CURENTE 0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

Ajutoare sociale 0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

Ajutoare sociale in numerar 0,00 0 41.798.160 41.794.786,00 3.999.113,00 

Asistenta sociala in caz de boli si 

invaliditati 

0,00 0 22.285.000 22.285.000,00 1.576.928,00 

Asistenta sociala in caz de boli   0 22.285.000 22.285.000,00 1.576.928,00 

Asistenta sociala pentru familie si copii   0 19.513.160 19.513.160,00 2.423.072,00 

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent - Asistenta 

sociala 

  0   -3.374,00 -887,00 

      

 

 

Indicatori de performanță specifici: 

 

 

Nr./Indicator 
Deschidere de 

credite 

Realizare 

lei 

1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de 

scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare, din care: 

    -   fără plăţi restante - 5 puncte; 

    - existenţa plăţilor restante peste 90 de zile de la 

termenul de scadenţă - 0 puncte 

 

 

fără plăţi restante  

 

 

 

 

100% 

 

5 puncte 

 

Nr./Indicator 
Deschidere de 

credite 

Realizare 

lei 

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de 

raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de 

credite efectuate*: 

* Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei 

de raportare lunar/trimestrial/anual reprezintă suma 

rămasă după efectuarea plăţilor din totalul 

 

889.602.549,00 

 

53.482,80 

 

99,99 % 

 

5 puncte 
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deschiderilor de credite bugetare prezentată în 

procente, ca raport între plăti şi deschideri. 

- 99% - 100% faţă de deschiderea de credite - 5 

puncte; 

- 98% - 99% faţă de deschiderea de credite - 3 

puncte; 

- sub 98% faţă de deschiderea de credite - 0 puncte. 

  

b. Informații privind achizițiile publice 

 

Achizițiile efectuate de către CAS Constanța în anul 2017, s-au realizat cu respectarea 

legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice (Legea 98/2016 privind achiziţiile publice și 

Normelor metodologice a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice) conform planului 

anual aprobat și cu încadrarea în bugetul  alocat/repartizat în acest scop.  

CAS Constanța a elaborat și modificat Programul anual al achiziţiilor publice, pe baza referatelor 

de necesitate aprobate transmise de compartimentele instituției.  

Procedura aplicată pentru realizarea achizițiilor publice a fost achiziția directă.  Compartimentul 

intern specializat, a efectuat activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă 

pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii CAS Constanța, în 

baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele instituției prin intermediul 

platformei SEAP; 

Fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări a avut la bază un document justificativ, respectiv 

factură fiscală. 

În anul 2017 a fost efectuată o singură achiziție de servicii (de curățenie) prin cumpărare directă 

din afara catalogului SEAP, achiziție finalizată cu contract.  

În anul 2017 s-au iniţiat prin cumpărare directa în SEAP un număr de 14 achiziţii de servicii sau 

lucrări finalizate cu contracte, după cum urmează:  

 Servicii de mentenanță instalație alarmă și sistem supraveghere video; 

 Servicii de mentenanță telefonie, T.V.  și iluminat exterior; 

 Servicii de mentenanță aparate multifuncționale; 

 Servicii de mentenanță și întreținere calculatoare; 

 Servicii de pază sediu CAS Constanța; 

 Servicii de transport valori; 

 Servicii de mentenanță, întreținere hidranți; 

 Servicii SSM și PSI; 

 Servicii de mentenanță pentru sistemul EPR; 

 Servicii poștale în vederea distribuției cardurilor naționale; 
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 Servicii de prelucrare și selecție documente; 

 Lucrări de reparare acoperișuri și de reparații generale/renovare; 

 Servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier); 

 Furnizare servicii de telefonie fixă. 

 

c. Carduri de sănătate (naționale și europene) 

 

Tipărirea și distribuirea cardurilor naționale de sănătate 

 

Activitati desfășurate in anul 2017: 

 Primirea pe baza de proces verbal de la CNAS a cardurilor tipărite pentru CAS Constanta 

şi predarea pe baza de proces verbal operatorului de servicii poștale pentru a fi distribuite; 

Au fost predate catre Posta Romana un numar de 5343 carduri tiparite de tip A. 

 Inregistrarea/scanarea cardurilor naţionale tipărite în contul CAS Constanta, care nu au 

putut fi distribuite de către operatorul de servicii poştale şi au fost retumate la casei de 

asigurări de sănătate; Au fost receptionate de la Imprimeria Nationala, scanate si 

numerotate un numar de 36 carduri tiparite de tip TA pentru a fi distribuite catre 

asigurati.  Au fost preluate de la Posta Romana,scanate si numerotate un numar de 2428 

carduri returnate 

 

 Inregistrarea /scanarea cardurilor naţionale duplicat tipărite în contul CAS Constanta ale 

căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de către asigurat şi de 

către operatorul de servicii poştale pentru a fi predate pe bază de proces verbal în vederea 

distribuirii de către operatorul de servicii poştale; 

 

 Identificarea si distribuirea către asiguraţi, urmare solicitărilor depuse de către aceştia a 

cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care au fost returnate la casa de asigurări de 

sănătate; Au fost distribuite catre asigurati un numar de 3317 carduri 

 

 Transmiterea cardurilor naţionale tipărite în contul CAS Constanta catre celelalte CJAS-

uri/CAS MB/ CASAOPSNAJ ca urmare a solicitarilor acestora; Au fost trimise 84 

carduri catre alte case de asigurari de sanatate la solicitarea acestora 

 

 Solicitarea transmiterii cardurilor naţionale de la CJAS-uri/CAS MB/CASAOPSNAJ în 

vederea distribuirii către asiguraţii CAS Constanta care au cerut ridicarea acestora de la 

sediul casei de asigurări de sănătate; Au fost inregistrate 29 de cereri pentru transferul 

cardurilor de la alte case de asigurari de sanatate 

 

 Inregistrarea documentele în SIUI, schimbarea starii cardurilor în CEAS şi eliberarea 

adeverinelor de înlocuire card naţional din SIUI, atât pentru cardurile iniţiale tipărite în 

contul CAS Constanta, cât şi pentru cardurile iniţial tipărite în contul altor CJAS-uri/CAS 

MB/CASAOPSNAJ; Au fost inregistrate in SIUI cardurile pierdute, furate, deteriorate, 

schimbare de nume, defecte pentru care  au fost eliberate 5968 adeverinte inlocuitoare. 
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Au fost eliberate 822 adeverinte de asigurat pentru refuz card pentru cele noi si 

prelungirea celor existente. S-a procedat la suspendarea cardurilor pierdute, furate, 

deteriorate, defecte si schimbare de nume in CEAS. S-a procedat la blocarea cardurilor 

noi refuzate in CEAS si retinerea acestora in custodia CAS Constanta. 

 

 Transmiterea la CNAS, pe bază de borderou centralizator, a cardurilor naţionale de 

asigurări de sănătate care prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau 

care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, confirmate în acest sens de casa 

de asigurări de sănătate; 

 

 In vederea activarii cardurilor la medicul de familie au fost trecute in CEAS din starea 

“TRANSPORT” in “INACTIV”  un numar de 5343 carduri duplicat si aproximativ 

16.000 carduri noi. 

 Arhivarea cardurilor refuzate şi eliberarea unui numar de 827 adeverinţe înlocuitoare de 

card în caz de refuz în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, atât pentru 

cardurile tipărite în contul CAS, cât şi pentru cele iniţiale tipărite în contul altor 

CAS/CAS MB/CASAOPSNAJ; 

 

 Intocmirea si transmiterea catre CNAS a borderourilor saptamanale privind situatia 

cardurilor pierdute, furate, deteriorate, schimbare de nume si defecte. 

 

 Intocmirea si transmiterea catre CNAS a machetelor lunare privind situatia cardurilor  

 

 Au fost deblocate cardurile cu pin gresit la ghiseu sau telefonic. 

 

 S-au oferit informatii la ghiseu sau telefonic legate de existenta cardurilor nationale 

pentru persoanele interesate, consultand baza de date locala, baza din din SIUI si cea pusa 

la dispozitie de Posta Romana. 

 S-au facut solicitari, de cate ori a fost nevoie, la suportceas@casan.ro pentru prelungirea 

adeverintelor inlocuitoare pentru cardurile duplicat netiparite la care nu avem acces 

 

Deficiente/ dificultati/ probleme:  

 Exista un numar inca foarte mare de carduri nationale neridicate de la CAS Constanta 

concomitent cu un numar foarte mare de persoane care figureaza cu card emis dar care nu au 

intrat in posesia cardului .  

Propunem: crearea unei baza unice la nivelul CNAS cu toate cardurile existente la nivelul tuturor 

caselor judetene, baza la care sa aiba acces toate casele judetene pentru a identifica locul unde se 

afla cardul emis si sa se poata solicita respectivei case de asigurari de sanatate transmiterea 

acestuia. In prezent acest lucru nu este posibil si de cele mai multe ori asiguratul declara cardul 

pierdut pentru a putea beneficia de servicii medicale .  

 

Carduri de sănătate europene 

Activitati  desfasurate in anul 2017  :  

mailto:suportceas@casan.ro
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 Primirea, verificarea, înregistrarea  cererilor si documentelor anexate precum şi 

verificarea calităţii de asigurat în vederea eliberării Cardului european de asigurări 

sociale de sănătate/certificatului de înlocuire provizoriu, a solicitantului;  

 Introducerea datelor in sistemul informatic in vederea tiparirii cardurilor europene 

/ certificatului de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de 

sănătate 

 In anul 2017 au fost inregistrate 7388 carduri europene din care 388 pentru 

asiguratii CASAOPSNAJ si 7000 carduri europene pentru asiguratii CNAS.  

 Au fost emise 69 certificate de înlocuire provizorii a Cardului european de 

asigurări sociale de sănătate 

Deficiente/ dificultati/ probleme 

Neactualizarea nomenclatorului de localitati/ strazi in CEAS . Exista cartiere noi ale caror 

strazi nu figureaza in nomenclator. Majoritatea localitatilor din judetul Constanta  nu au 

introduse strazil .  

Neactualizarea nomenclatorului privind calitatea de asigurat conform Ord. Pres. CNAS 

581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative 

privind dobândirea calităţii de asigurat; 

Lipsa conexiunii CEAS cu SIUI. Practic pentru editarea cardului european se utilizeaza 

concomitent ambele programe pentru verificarea calitatii de asigurat si pentru editarea cardului 

European.  

Imposibilitatea vizualizarii valabilitatii unui card emis in alt judet .  

 

 

 

d. Înregistrarea și actualizarea datelor referitoare la asigurați 

 

In anul 2017 Serviciul Evidenta Asigurati,Carduri si Concedii Medicale ( SEACCM) si-a 

desfasurat activitatea conform Regulamentului de Organizare si Functionare al CAS Constanta, a 

fiselor de post si a planului de activitate aprobate pentru anul 2017, avand in componenta 10 

consilieri si un sef serviciu.  

Principalele activitati desfasurate in anul 2017 au fost :  

 Validarea calitatii de asigurat in baza platilor efectuate prin trezorerii sau la 

sediile anaf de catre persoanele fara venit la momentul efectuarii platii 

(transmiterea datelor de catre  ANAF se face cu o intarziere de 60-90 zile) ; 

 Primirea, verificarea, inregistrarea in SIUI si arhivarea documentelor justificative 

privind stabilirea calităţii de asigurat in baza carora s-a actualizat categoria de 

asigurat. Astfel au fost actualizate atat categoriile de asigurati fara plata 

contributiei cat si cele cu plata contributiei din alte surse  ; 

 Procesarea sau reprocesarea declaratiilor unice D112, cu modificările şi 

completările ulterioare transmise lunar de angajatori pentru persoanele salariate; 

 Inregistrarea  în SIUI a angajatorilor noi pe baza Certificatului Unic de 

Inregistrare si a informatiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de 

Finante; 
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 Operarea in SIUI a modificarilor de date personale de identificare;  

 Introducerea in SIUI a cetatenilor straini rezidenti in Romania care au optat pentru 

asigurarea in sistemul de asigurari de sanatate din Romania 

 Actualizarea calitatii de asigurat a persoanelor beneficiare de formulare europene 

 Validarea, la solicitarea structurii Acorduri/Regulamente Europene, Formulare 

Europene, a calitatatii de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a 

persoanelor care au primit asistenţă medicală în străinătate fară acordul casei de 

asigurări de sănătate şi care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale 

conform actelor normative în vigoare 

 Actualizarea categoriei de pensionari cod 314 si pensionari de invaliditate cod 

315, conform informatiilor transmise de Casa Nationala de Pensii ; 

 Actualizarea categoriei de persoane aflate in arest conform informatiilor transmise 

de Ministerul de Interne  

 Atribuirea numarului unic de inregistrare (CNP /CID) nou nascutilor si copiilor 

fara certificat de nastere in vederea accesarii programelor nationale de vaccinare; 

 Procesarea lunara a datelor transmise de catre institutiile care gestioneaza diverse 

categorii de asigurati conform protocoalelor incheiate; 

 Emiterea adeverintelor de asigurat pentru persoanele care s-au adresat unitatilor 

spitalicesti din Municipiul Bucuresti inclusiv pentru persoanele care aveau cardul 

national emis;  

 Rezolvarea solicitarilor scrise inregistrate la CAS Constanta sau a celor primite pe 

e-mail privind istoricul de asigurat, adeverinte de asigurat/neasigurat, actualizare 

categorie/stare asigurat , diverse alte cereri formulate de persoane fizice si juridice 

in legatura cu evidenta asiguratilor . 

 Intocmirea de raspunsuri catre contribuabilii platitori inregistrati prin declaratia 

D112; 

 Consilierea persoanelor care intocmesc declaratia D112 cu privire la erorile de 

inregistrare , in mod special pentru persoanele aflate sau care s-au intors din 

concediu ingrijire copil, concediu fara plata, suspendare de activitate, etc;,  

 Informarea prin acordarea suportului legislativ sau consilierea contribuabililor cu 

privire la obligatiile de plata la FNUASS, in mod special a persoanelor care nu 

realizeaza venituri sau alte persoane prevazute la art. 180 din Codul Fiscal si 

pentru care ANAF are obligatia de a emite decizii de impunere, potrivit Legii nr. 

227/2015 privind codul Fiscal   

 Intocmirea Balantei lunare a asiguratilor si transmiterea acesteia la CNAS; 

 Operarea modificarilor privind calitatea de asigurat ca urmare a notelor interne 

primite 

 

 

Deficiente/ dificultati/ probleme : 

 Informatiile furnizate de modulul Gestiune asigurati din SIUI privind calitatea de asigurat 

dar si istoricul de asigurat nu sunt intotdeauna complete fapt ce ne-a determinat sa solicitam 

contribuabililor documente justificative pentru a valida corect calitatea de asigurat. Asa s-a 
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intamplat in situatia : studentilor care au avut calitatea de salariat, masteranzilor, persoanelor 

care au studiat in alta tara pana la data de 01.08.2016, beneficiarii legilor speciale sau a 

certificatelor cu grad de handicap, gravide/lehuze, beneficiari programe nationale de sanatate, 

persoane posesoare de decizii de pensionare, neraportate de Casa Nationala de Pensii, asiguratii 

CASAOPSNAJ, coasiguratii de pensionari.  

Netransmiterea la timp a informatiilor de catre institutiile cu care CNAS/ CAS Constanta 

are incheiate protocoale de colaborare a dus la cresterea volumului de documente solicitate, la 

marirea numarului de persoane care s-au adresat direct serviciului nostru dar si  consum de timp 

si forta de munca pentru activitati redundante ( aceleasi informatii au fost transmise cu intarziere 

de 30-60-90 zile )  

Alte dificultati cu care ne-am confruntat in anul 2017: lipsa de informatie sau prin 

transmiterea de informatii eronate de catre furnizorii de servicii asiguratilor, trimiterea inutila a 

asiguratilor la CAS Constanta fara verificarea prealabila a calitatii de asigurat in PIAS, 

indrumarea asiguratilor apartinand CASAOPSNAJ catre CAS Constanta, solicitarea de catre 

furnizorii de servicii a adeverintelor de asigurat atat pentru persoanele posesoare de card national 

cat si pentru persoanele carora nu le-au fost emise carduri, trimiterea la CAS Constanta a 

persoanelor care au implinit 18 ani in vederea solicitarii cardului national, prezentarea 

persoanelor fara setul complet de documente justificative ale calitatii de asigurat .  

Neactualizarea functionalitatilor SIUI pentru gravide si beneficiari PNS in sensul in care 

aceste categorii sau stari pot fi actualizate odata cu raportarea furnizorilor de servicii medicale ( 

gravida la consultatia de luare in evidenta si lehuza la consultatia de 30 zile de la nastere, luarea 

in evidenta PNS de catre spitale sau ambulatoriul de specialitate )  

Neactualizarea bazei de date privind persoanele cetateni straini la momentul 

obtinerii/rezilierii dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei.  

Gradul mare de uzura fizica si psihica a personalului care lucreaza cu publicul. Programul cu 

publicul s-a prelungit in fiecare zi atat datorita numarului mare de persoane care se adreseaza 

SEACCM dar si situatiilor asa zis ,,de urgenta” adica pentru persoane internate in spital, cu 

domiciliu in judet, gravide sau bolnavi cu diabet . La acesta s-au adaugat perioadele in care SIUI 

a fost nefunctional sau a functionat cu timpi mari de raspuns.  

 

Propuneri 

Creare unei functionalitati a SIUI care sa faca posibila vizualizarea istoricului de modificari 

asupra unui CNP cu indicarea utilizatorului care a efectuat respectivele modificari. Aceasta 

functionalitate ar creste gradul de responsabilitate a tuturor utilizatorilor de SIUI.  

Actualizarea listei categoriilor de asigurati si a documentelor justificative ale calitatii de 

asigurat atat in legislatia specifica ( concordanta cu codul fiscal, modificarea legii sanatatii, 

modificarea Ord. Privind documentele justificative ale calitatii de asigurat), cat si in 

nomenclatoarele SIUI   

 

e. Concedii medicale 

Concedii medicale Persoane Fizice .  Activitati desfășurate in anul 2017:  

 Inregistrarea și operarea in SIUI a noilor declaratii de asigurare pentru concedii  și 

indemnizații; 

 Inregistrarea și operarea solicitărilor de retragere; 

 Inregistrarea comunicarilor de modificare a veniturilor si operarea acestora in SIUI; 

 Inregistrarea deciziilor de impunere 260, 250,200,220 si operarea acestora in SIUI; 



Raport de activitate CAS Constanta - 2017 Page 30 
 

 Generarea lunara a declaratiilor privind contribuția datorata bugetului FNUASS in 

SIUI; 

 Generarea rapoartelor de debit si trimiterea acestora din SIUI in ERP; 

 Operarea extraselor de cont, pentru platile efectuate prin banci si transmiterea 

acestora in ERP; 

 Preluarea datelor, privind incasarile prin banci, din ERP; 

 Inregistrarea Cererilor- tip, privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de 

sănătate; 

 Verificarea certificatelor medicale; 

 Completarea certificatelor medicale cu datele de identificare ale plătitorului de 

concedii medicale, procent de plată, baza de calcul a indemnizației de asigurări 

sociale de sănătate, zile bază de calcul, media zilnica a bazei de calcul, nr. zile 

concediu medical, cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate; 

 Inregistraea certificatelor medicale in SIUI; 

 Intocmirea referatelor de plata, aferente fiecarei pesoane in plata; 

 Intocmirea statelor de plată; 

 Emiterea și trimiterea prin poșta a deciziilor de impunere privind contribuția datorată 

la bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate; 

 Preluarea in plata a persoanelor care ideplinesc prevederile art. 23 si art.32 din OUG 

nr. 158/2005; 

 

ANUL 2017- Persoane fizice 

 

Declarat

ii de 

asigurar

e noi 

Solicităr

i de 

retrager

e 

Comunică

ri de 

modificare 

Decizii 

de 

impuner

e venit  

+ 

declarati

i venit 

Decizii de 

impunere 

trimise 

prin 

posta cu 

confirmar

e de 

primire 

Nr. cereri 

privind 

solicitare 

indemnizat

ii 

Nr. 

certificate 

medicale 

Sume 

plătite   

(mii lei) 

67 21 12 671 74 367 408 789,64 

Declarații operate în SIUI: 3.917 

 

 

Deficiente/ dificultati/ probleme:  

Nu au fost sesizări privind modul și calculul indemnizației, precum si recalcularea 

indemnizației la venitul realizat. 

Este necesara actualizarea modulelor Concedii medicale și Evidența contribuabililor, 

conform modificărilor legislative si imbunătățirea timpilor de răspuns ai aplicației. 

 

Concedii medicale Persoane Juridice .  Activitati desfășurate in anul 2017:  

 Primirea  si  verificarea  din punct de vedere economic şi înregistrarea în sistem  a  

cererilor  privind certificatele de concediu medical de la angajatori  care poarta mentiunea 
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“Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru 

corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate”. 

 Verificarea dpdv  formal a certificatelor de concediu medical anexate in conformitate cu 

centralizatorul; 

 Primirea, verificarea şi înregistrarea  documentaţiei  necesară pentru efectuarea plăţii 

indemnizaţiei de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS 

pentru concedii şi indemnizaţii , respectiv: certificat de atestare fiscală sau  contul 439 

”contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice “din FISA  

SINTETICA TOTALA   eliberata  de ANAF, care să ateste plata la zi a contribuţiei de 

concedii şi indemnizaţii. 

 Întocmirea  adreselor  către Direcţia Medic Șef prin care se  înaintează certificatele 

medicale însoțite de centralizatoare în vederea verificării modului de completare şi 

verificare a acestora.  

 Verificarea existentei ori a concordantei  contului bancar al angajatorului  si inregistrarea 

in  Furnizori Persoane Juridice  a contului bancar. 

 Verificarea  din punct de vedere economic a declaraţiilor  angajatorilor  cu privire la 

evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii şi 

certificatele medicale anexate acestora şi întocmirea  referatului  de propunere spre 

aprobare a cererii de restituire.Dacă se constată nereguli, se întocmeşte refuzul la plată, 

cu motivarea acestuia, care va fi transmis angajatorului. 

 Intocmirea documentaţiei necesară plăţii către angajatori a indemnizaţiilor de concediu 

medical suportate din FNUASS conform prevederilor Ordinului CNAS 60/32/2006 cu 

modificări şi completări  respectiv      Borderou Anexă la ordonanţarea de plată a sumei 

reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, 

care se suportă din bugetul FNUASS şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi 

indemnizaţii la bugetul FNUASS, care este supus vizei de certificat în privinţa realităţii, 

regularităţii şi legalităţii precum şi “Bun de plată” conform Ordinului 1792/2002, pe care 

îl înaintează Serviciului BFC, împreună cu ordonanţarea pentru efectuarea plăţii. 

 Intocmirea corespondenţei cu angajatorii în vederea rezolvării problemelor sesizate cu 

ocazia verificării documentelor în vederea efectuării plăţii concediilor medicale şi 

comunicate acestora prin refuzul la plată. 

  Primirea  si intocmirea corespondentei cu angajatorii  in legatura cu refuzul  la plata sau  

intocmirea  referatului de rectificare care se inainteaza  spre aprobare si operare la 

Directia Economica. 

 Primirea, verificarea, inregistrarea şi arhivarea documentele prelucrate în cadrul 

serviciului, conform reglementărilor legale. 

In anul 2017 au fost inregistrate un nr. de  12719 cereri  de restituire /recuperare concedii 

medicale  persoane juridice,  in suma de 24.153.959 lei. 

 

Deficiente/ dificultati/ probleme:  

Viteza lenta de functionare a SIUI uneori  perioade de nefunctionare a acestuia; 

Neprocesarea  in SIUI a Declaratiei 112; 
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Lipsa Declaratiei 112 din SIUI din motive de “erori de validare”,  datorate depasirii nr. 

zile de concediu de maternitate ori depasirea nr. de 90 zile de concediu medical fara viza 

medicului expert; 

Calcul eronat al nr.zile ca baza de calcul; 

Calcul eronat al nr. zile care se suporta de catre angajator, respectiv din FNUASS; 

Certificate de concediu medical cu omisiuni la completarea  rubricilor  obligatorii   de 

catre angajator;   

 

 

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente și 

dispozitive medicale ( Direcția Relații Contractuale) 

 

a. Activitatea de contractare 

 

Relaţia dintre furnizorii de servicii medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate Constanța 

se desfăşoară în baza Contractului-cadru care prevede criteriile cantitative şi calitative de 

desfăşurare a activităţilor medicale, în funcţie de care se realizează plata acestora pentru 

serviciile furnizate. 

În vederea asigurării accesului populației judetului Constanța la servicii medicale de calitate, 

una dintre prioritățile esențiale ale politicii de contractare ale Casei de Asigurări de Sănătate 

Constanța, în anul 2017 a constituit-o contractarea serviciilor medicale cu cât mai mulți furnizori 

de servicii medicale, urmărindu-se permanent o distribuție cât mai uniformă a acestora atât pe 

domenii de activitate cât și în teritoriu. 

În vederea asigurării continuității furnizării de servicii medicale, medicamente si dispozitive 

medicale către asigurati, în temeiul HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 

Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2016-2017, a Ordinului MS/CNAS nr. 

196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii 

Guvernului nr. 161/2016 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 2016-2017, Casa 

deAsigurări de Sănătate Constanța a incheiat contracte de furnizare de servicii medicale, 

medicamente in tratamentul ambulatoriu și dispozitive medicale cu toți furnizorii care au 

îndeplinit condițiile legale pentru desfășurarea activității în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate în anul 2017. 

În baza actelor normative menționate, la stabilirea valorii contractelor pe furnizorii de 

servicii medicale, s-au avut în vedere: 

1. Respectarea prevederilor legale; 

1. Utilizarea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate la nivel local, în condiții 

de eficiență, eficacitate și economicitate; 

2. Asigurarea accesului populației la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale; 

3. Încadrarea în bugetul aprobat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe domenii de 

asistență medicală; 
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4. Ofertele furnizorilor de servicii medicale; 

5. Necesarul de servicii medicale pe domenii de asistență medicală. 

 

Numărul de contracte încheiate pe tipuri de asistență medicală încheiate în anul 2017: 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

 

Tipul de asistență medicală 

Nr. 

Contract

e 

încheiate 

în anul 

2017 

1. Asistența medicală primară 387 

2. Asistența medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialitățile clinice 

204 

3 Asistența  medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitățile 

paraclinice, din care: 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 
- nr. contracte incheiate cu furnizori de 

servicii  medicale paraclinice:  analize 

medicale de laborator / radiologie si 

imagistica / anatomie patologica 

 

 

 

 

 

48 

b) Asistenţa medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medicii de 

familie pentru EKG si ecografie generala 

(abdomen si pelvis) 

10 

c) Asistenţa medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medicii de 

specialitate din specialitatile clinice pentru  

ecografii 

1 

d) Asistenţa medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 
- acte aditionale incheiate cu medici 

dentisti pentru radiografie dentara 

retroalveolară şi panoramică 

0 

4 a) Asistenţa medicală de specialitate de 

recuperare, medicină fizică şi 

balneologie (unităţi sanitare ambulatorii 

29 
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de recuperare, medicină fizică şi 

balneologie ) 

5 Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitatea medicină 

dentară 

131 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 32 

7 Consultatii de  urgenta la domiciliu  si 

transport sanitar neasistat 

7 

8 a) Ingrijiri medicale la domiciliu 5 

b) Îngrijiri paliative la domiciliu  - 

c) Îngrijiri medicale şi îngrijiri paliative la 

domiciliu 

 - 

9 Acordarea medicamentelor cu si fara 

contributie personala in tratamentul 

ambulatoriu 

129 

10 Acordarea dispozitivelor medicale 

destinate recuperarii unor deficiente 

organice sau fiziologice 

68 

11 Recuperare in unitati sanitare cu paturi 

(sanatorii şi preventorii) 

 

4      

12 Total furnizori  1055 

 

 

b. Îngrijiri medicale la domiciliu - an 2017 

Având în vedere faptul că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o 

alternativă mult mai ieftină pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care creşte calitatea 

vieţii pacienţilor, se urmăreşte ca asiguraţii cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un 

anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară, să 

beneficieze în continuare de anumite tratamente de durată la domiciliu. Prin decontarea de către 

CAS Constanța a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu acordate de furnizorii de servicii de 

îngrijiri medicale la domiciliu se elimină costurile de cazare în unităţile sanitare cu paturi. Bugetul 

alocat în anul 2017 pentru îngrijirile medicale la domiciliu a fost de 291,00 mii lei. 

În anul 2017 au fost emise 180 de decizii de îngrijiri la domiciliu. Casa de asigurări de 

Sănătate Constanța nu a contractat servicii de îngrijiri palliative la domiciliu. 
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Tip de 
îngrijire la 
domiciliu 

Nr. 
decizii 

de 
îngrijiri 

la 
domicil

iu 
emise 

Nr. zile de 
îngrijiri la 
domiciliu 

corespunzatoa
re deciziilor de 

îngrijiri la 
domiciliu 

Nr. zile în 
care s-au 
acordat 

îngrijirile la 
domiciliu, 
decontate 

Nr.   persoane 
beneficiare de servicii 

de îngrijiri 

Servicii de 
îngrijiri 

medicale la 
domiciliu 

180 5244 4371 126 

Servicii de 
îngrijiri 

paliative la 
domiciliu 

0 0 0 0 

 

c. Situația aprobărilor de dispozitive medicale - 2017 

Numărul furnizorilor de dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi care au solicitat 

încheierea de contracte cu CAS Constanța pentru anul 2017 a fost de 68. Suma alocată prin buget 

pentru anul 2017 a fost de 6.208 mii lei.  

Potrivit legislației, contractele nu au o valoare prestabilită, rambursarea contravalorii 

dispozitivelor acordate asiguraţilor realizându-se în funcţie de numărul şi valoarea dispozitivelor 

medicale acordate asiguraţilor, în baza deciziilor de aprobare emise de CAS Constanța în acest 

sens.  

În anul 2017 au fost emise 3906 decizii de procurare dispozitive medicale, a căror situație 

este detaliată în tabelul următor: 

 

Tip 

Nr. 

asiguraţi 

care au 

primit 

decizii de 

aprobare 

ptr. disp. 

med. în 

perioadă 

Nr. 

dispoz.medicale 

aprobate în 

perioadă 

Nr. 

dispoz.medicale 

decontate în 

perioadă 

Suma 

decontată 

în perioadă 

Nr. disp. 

med. ptr. 

care s-au 

întocmit 

liste de 

prioritate 

la sfârşitul 

perioadei 

Nr. 

asigurati 

aflati pe 

liste de 

prioritate 

la sfârşitul 

perioadei 

A01 - Proteza auditiva 1078 1106 722 702620,58 403 398 

A021 - Proteza fonatorie . vibrator laringian 15 15 7 9021,11 2 2 

A022 - Proteza fonatorie . buton fonator (shunt - 
ventile) 

2 3 2 2190,84 0 0 

A031 - Proteza traheala . canula traheala simpla 43 43 42 74896,08 4 4 

A032 - Proteza traheala . canula traheala 

Montgomery 
0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 1138 1167 773 788728,61 409 404 
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B011 - Sistem stomic unitar (sac stomic de unica 

utilizare) pentru colostomie / ileostomie 
573 5412 5012 1270204,32 129 23 

B012 - Sistem stomic unitar (sac stomic de unica 

utilizare) pentru urostomie 
33 315 303 54022,95 15 3 

B021 - Sistem stomic cu doua componente 
pentru colostomie / ileostomie (flansa suport si 

sac colector) 

8 54 39 6886,81 12 2 

B022 - Sistem stomic cu doua componente 
pentru urostomie (flansa suport si sac colector) 

86 1035 977 261458,58 33 6 

TOTAL 700 6816 6331 1592572,66 189 34 

C01 - Condom urinar 59 585 565 67387,17 6 1 

C02 - Sac colector de urina 193 1803 1660 27549,16 36 7 

C03 - Sonda Foley 11 102 88 1939,68 0 0 

C04 - Benzi pentru incontinenta urinara 91 92 89 130864,55 9 9 

C05 - Cateter urinar 143 1314 1248 1318206,65 6 1 

TOTAL 497 3896 3650 1545947,21 57 18 

D011 - Proteza partiala de picior . LISEFRANC 1 1 0 0,00 0 0 

D012 - Proteza partiala de picior . CHOPART 3 3 3 5643,45 3 2 

D013 - Proteza partiala de picior . PIROGOFF 2 2 1 2041,85 0 0 

D021 - Proteza pentru dezarticulatia de glezna . 

SYME 
0 0 1 2190,04 0 0 

D031 - Proteza de gamba . Conventionala, din 
material plastic, cu contact total 

3 4 3 7477,32 1 1 

D032 - Proteza de gamba . Conventionala, din 

piele 
0 0 0 0,00 1 1 

D033 - Proteza de gamba . geriatrica 1 1 1 2501,90 1 1 

D034 - Proteza de gamba . modulara 38 43 42 81600,20 5 5 

D035 - Proteză gambă modulară cu manșon de 

silicon 
6 6 5 25485,00 1 1 

D041 - Proteza pentru dezarticulatia de genunchi 

. modulara 
1 1 0 0,00 0 0 

D051 - Proteza de coapsa . pilon 0 0 0 0,00 0 0 

D052 - Proteza de coapsa . combinata 1 1 0 0,00 0 0 

D053 - Proteza de coapsa . din plastic 0 0 0 0,00 0 0 

D054 - Proteza de coapsa . cu vacuum 1 1 1 3555,74 0 0 

D055 - Proteza de coapsa . geriatrica 0 0 0 0,00 0 0 

D056 - Proteza de coapsa . modulara 57 64 67 245058,47 10 10 

D057 - Proteza de coapsa . modulara cu vacuum 4 4 4 19036,16 1 1 

D058 - Proteza de coapsa modulara cu manson 

de silicon 
6 6 2 14490,00 2 2 
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D061 - Proteza de sold . conventionala 0 0 0 0,00 0 0 

D062 - Proteza de sold . modulara 9 9 9 62752,72 1 1 

D071 - Proteza partiala de bazin 
hemipelvectomie . conventionala 

0 0 0 0,00 0 0 

D072 - Proteza partiala de bazin 

hemipelvectomie . modulara 
0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 133 146 139 471832,85 26 25 

E011 - Proteza partiala de mana . functionala 
simpla 

0 0 1 1597,04 0 0 

E012 - Proteza partiala de mana . functionala 0 0 0 0,00 0 0 

E013 - Proteza partiala de mana-de deget 

functionala simpla 
0 0 0 0,00 0 0 

E021 - Proteza de dezarticulatie de incheietura a 
mainii . functionala simpla 

0 0 0 0,00 0 0 

E022 - Proteza de dezarticulatie de incheietura a 

mainii . functionala actionata pasiv 
0 0 0 0,00 0 0 

E023 - Proteza de dezarticulatie de incheietura a 

mainii . functionala actionata prin cablu 
0 0 0 0,00 0 0 

E024 - Proteza de dezarticulatie de incheietura a 
mainii . functionala actionata mioelectric 

0 0 0 0,00 0 0 

E031 - Proteza de antebrat . functionala simpla 1 1 1 2614,78 0 0 

E032 - Proteza de antebrat . functionala actionata 

pasiv 
0 0 0 0,00 0 0 

E033 - Proteza de antebrat . functionala actionata 
prin cablu 

2 2 1 4076,76 0 0 

E053 - Proteza de brat . functionala actionata 

prin cablu 
1 2 2 10431,54 0 0 

E0531 - PROTEZA DE BRAT - 

FUNCTIONALA - ACTIONATA PRIN 

CABLU DE LUCRU 

0 0 0 0,00 0 0 

E054 - Proteza de brat . functionala atipic electric 0 0 0 0,00 0 0 

E0541 - PROTEZA DE BRAT - 

FUNCTIONALA - ATIPICA ELECTRICA CU 
ARTICULATIE DE COT MECANICA CU 

BLOCARE PASIVA 

0 0 0 0,00 0 0 

E055 - Proteza de brat . functionala mioelectrica 0 0 0 0,00 0 0 

E0551 - PROTEZA DE BRAT - 

FUNCTIONALA - MIOELECTRICA CU 

ARTICULATIE DE COT MECANICA CU 
BLOCARE ACTIVA 

0 0 0 0,00 0 0 

E061 - Proteza de dezarticulatie de umar . 

functionala simpla 
0 0 0 0,00 0 0 

E062 - Proteza de dezarticulatie de umar . 

functionala actionata pasiv 
1 1 0 0,00 0 0 

E063 - Proteza de dezarticulatie de umar . 
functionala actionata prin cablu 

0 0 0 0,00 0 0 

E064 - Proteza de dezarticulatie de umar . 

functionala atipic electric 
0 0 0 0,00 0 0 

E0641 - PROTEZA DE DEZARTICULATIE 

DE UMAR - FUNCTIONALA/ATIPICA 

ELECTR. CU ARTICUL. DE COT 

MECANICA BLOCARE 

0 0 0 0,00 0 0 

E065 - Proteza de dezarticulatie de umar . 

functionala mioelectrica 
0 0 0 0,00 0 0 
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E0651 - PROTEZA DE DEZARTICULATIE 

DE UMAR - FUNCTIONALA/MIOELECTR. 
ARTIC. COT MECAN. BLOCARE ARTICUL. 

PUMN 

0 0 0 0,00 0 0 

E071 - Proteza pentru amputatie inter-scapulo-
toracica . functionala simpla 

0 0 0 0,00 0 0 

E072 - Proteza pentru amputatie inter-scapulo-

toracica . functionala actionata pasiv 
0 0 0 0,00 0 0 

E073 - Proteza pentru amputatie inter-scapulo-

toracica . functionala actionata prin cablu 
0 0 0 0,00 0 0 

E074 - Proteza pentru amputatie inter-scapulo-
toracica . functionala atipic electric 

0 0 0 0,00 0 0 

E0741 - PROTEZA PENTRU AMPUTATIE 

INTER/SCAPULO/TORAC./FUNCT./ATIPICA 

ELECTR. ARTIC COT 
MECANIC.,SUPINO/PRONA 

0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 5 6 5 18720,12 0 0 

F01 - Baston 3 3 3 120,21 0 0 

F021 - Baston cu trei / patru picioare 0 0 0 0,00 0 0 

F031 - Carja cu sprijin subaxilar din lemn 0 0 0 0,00 0 0 

F032 - Carja cu sprijin subaxilar metalica 14 28 24 1978,32 5 3 

F033 - Carja cu sprijin pe antebrat metalica 6 12 12 589,08 2 1 

F04 - Cadru de mers 32 32 38 6474,82 11 11 

F051 - Fotoliu rulant cu antrenare manuala / 

electrica 
245 245 246 271577,47 39 39 

F0511 - FOTOLIU RULANT CU 

ANTRENARE MANUALA - ELECTRICA - 
DET 

0 0 0 0,00 0 0 

F0512 - FOTOLIU RULANT TRICICLU PTR. 

COPII - DETERMINATA 
0 0 0 0,00 0 0 

F052 - Fotoliu rulant triciclu pentru copii 5 5 5 9806,25 0 0 

F0521 - FOTOLIU RULANT TRICICLU PTR. 
COPII - NEDETERMINATA 

0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 305 325 328 290546,15 57 54 

G0111 - Orteze cervicale . colar 0 0 0 0,00 0 0 

G0112 - Orteze cervicale . Philadelphia / 
Minerva 

0 0 0 0,00 0 0 

G0113 - Orteze cervicale . Schanz 0 0 0 0,00 0 0 

G012 - Orteze cervicotoracice 0 0 0 0,00 1 1 

G013 - Orteze toracice 1 1 0 0,00 0 0 

G014 - Orteze toracolombosacrale 0 0 1 263,74 0 0 

G0141 - Orteze toracolombosacrale . corset 

Cheneau 
51 52 54 63261,54 10 10 

G0142 - Orteze toracolombosacrale . corset 
Boston 

11 11 7 8402,52 0 0 
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G0143 - Orteze toracolombosacrale . corset 

Euroboston 
0 0 0 0,00 0 0 

G0144 - Orteze toracolombosacrale . corset 

Hessing 
50 51 48 9782,49 10 10 

G0145 - Orteze toracolombosacrale . corset de 
hiperextensie 

1 1 3 2282,33 0 0 

G01451 - ORTEZE 

TORACOLOMBOSACRALE - DE 
HIPEREXTENSIE - modulara 

0 0 0 0,00 0 0 

G0146 - Orteze toracolombosacrale . corset 

Lyonnais 
0 0 0 0,00 0 0 

G0147 - Orteze toracolombosacrale . corset de 

hiperextensie in trei puncte pentru scolioza 
0 0 0 0,00 1 1 

G015 - Orteze lombosacrale 11 11 8 969,68 4 4 

G0151 - Orteze lombosacrale . lombostat 34 34 26 3157,70 7 7 

G01511 - ORTEZE LOMBOSTAT 0 0 0 0,00 0 0 

G016 - Orteze sacroiliace 0 0 0 0,00 0 0 

G0171 - Orteze cervicotoracolombosacrale . 

corset Stagnara 
0 0 0 0,00 0 0 

G0172 - Orteze cervicotoracolombosacrale . 

corset Milwaukee 
0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 159 161 147 88120,00 33 33 

G021 - Orteze de deget 1 2 0 0,00 0 0 

G0221 - Orteze de mana . cu mobilitatea / fixarea 

degetului mare 
0 0 0 0,00 0 0 

G0222 - Orteze de mana . dinamica 0 0 0 0,00 0 0 

G0231 - Orteze de incheietura mainii - mana . 

fixa 
6 6 6 298,44 0 0 

G0232 - Orteze de incheietura mainii - mana . 

dinamica 
1 1 0 0,00 0 0 

G0241 - Orteze de incheietura mainii - mana - 
deget . fixa / mobila 

2 2 2 192,78 0 0 

G02411 - ORTEZE DE INCHEIETURA 

MAINII - MANA - DEGET 
0 0 0 0,00 0 0 

G0251 - Orteze de cot cu atela / fara atela 2 4 4 369,32 0 0 

G026 - Orteze de cot - incheietura mainii - mana 3 3 3 600,69 1 1 

G027 - Orteze de umar 0 0 0 0,00 0 0 

G028 - Orteze de umar - cot 1 1 0 0,00 0 0 

G0291 - Orteze de umar - cot - incheietura mainii 
- mana . fixa 

2 2 2 815,04 0 0 

G0292 - Orteze de umar - cot - incheietura mainii 

- mana . dinamica 
1 1 2 1294,92 0 0 

TOTAL 19 22 19 3571,19 1 1 

G031 - Orteze de picior 49 96 94 14103,76 8 6 

G0321 - Orteze pentru glezna - picior . fixa / 

mobila 
32 53 46 4970,76 3 2 



Raport de activitate CAS Constanta - 2017 Page 40 
 

G0331 - Orteze de genunchi . fixa 8 13 15 3831,21 3 2 

G0332 - Orteze de genunchi . mobila 41 62 62 7853,54 10 10 

G0333 - Orteze de genunchi . Balant 0 0 0 0,00 0 0 

G034 - Orteze de genunchi - glezna - picior 15 31 34 15729,08 1 1 

G0341 - Orteze de genunchi - glezna - picior . 

Gambier cu scurtare 
0 0 0 0,00 0 0 

G0342 - Orteze de genunchi - glezna - picior . 
Kramer Peroneal Spring (orteza peroniera) 

0 0 0 0,00 0 0 

G0343 - Orteze de genunchi - glezna - picior . 

pentru scurtarea membrului pelvin 
0 0 0 0,00 0 0 

G035 - Orteze de sold 1 2 0 0,00 0 0 

G036 - Orteze sold - genunchi 3 6 9 18045,45 2 2 

G037 - Orteze de sold - genunchi - glezna - 

picior 
9 17 9 17226,63 0 0 

G0371 - Orteze de sold - genunchi - glezna - 

picior . coxalgiera (aparat) 
0 0 0 0,00 0 0 

G0372 - Orteze de sold - genunchi - glezna - 
picior . Hessing (aparat) 

0 0 0 0,00 0 0 

G0381 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 

la copii . ham Pavlik 
1 1 0 0,00 0 0 

G0382 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 

la copii . de abductie 
2 2 1 84,71 0 0 

G0383 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 
la copii . Dr. Fettwies 

0 0 0 0,00 0 0 

G0384 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 

la copii . Dr.Behrens 
0 0 0 0,00 0 0 

G0385 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 

la copii . Becker 
0 0 0 0,00 0 0 

G0386 - Orteze pentru luxatii de sold congenitale 
la copii . Dr. Bernau 

0 0 0 0,00 0 0 

G0391 - Orteze corectoare de statica a piciorului 

. sustinatori plantari cu nr. pana la 23 inclusiv 
12 12 18 904,14 5 5 

G0392 - Orteze corectoare de statica a piciorului 

. sustinatori  plantari cu nr. mai mare de 23,5 
22 22 23 1339,04 3 3 

G0393 - Orteze corectoare de statica a piciorului 
. Pes Var / Valg 

0 0 0 0,00 0 0 

G0394 - Orteze corectoare de statica a piciorului 

. Hallux-Valgus 
0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 195 317 311 84088,32 35 31 

H011 - Ghete . diformitati cu numere pana la 23 
inclusiv 

78 84 107 28062,89 9 9 

H0110 - Ghete . cu arc cu numere mai mari de 

23,5 
2 2 1 290,55 0 0 

H012 - Ghete . diformitati cu numere mai mari 

de 23,5 
143 150 143 45465,42 13 13 

H013 - Ghete . cu arc cu numere pana la 23 
inclusiv 

1 1 1 279,28 0 0 

H014 - Ghete . amputatii de metatars si falange 

cu numere pana la 23 inclusiv 
0 0 0 0,00 0 0 

H015 - Ghete . amputatii de metatars si falange 

cu numere mai mari de 23,5 
0 0 1 367,12 0 0 
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H016 - Ghete . scurtari pana la 10 cm, cu numere 

pana la 23 inclusiv 
3 3 5 1549,40 0 0 

H017 - Ghete . scurtari pana la 10 cm, cu numere 

mai mari de 23,5 
13 13 8 3066,88 2 2 

H018 - Ghete . scurtari peste 10 cm, cu numere 
pana la 23 inclusiv 

0 0 0 0,00 0 0 

H0181 - GHETE ORTOPEDICE - SCURTARI 

PESTE 10 cm>23.5 
0 0 0 0,00 0 0 

H019 - Ghete . scurtari peste 10 cm, cu numere 

mai mari de 23,5 
2 2 2 810,28 1 1 

H0191 - GHETE ORTOPEDICE - SCURTARE 
PESTE 10cm<23cm 

0 0 0 0,00 0 0 

H021 - Pantofi . diformitati cu numere pana la 23 

inclusiv 
0 0 1 228,96 0 0 

H022 - Pantofi . diformitati cu numere mai mari 

de 23,5 
4 4 6 1644,42 0 0 

H023 - Pantofi . amputatii de metatars si falange 
cu numere pana la 23 inclusiv 

0 0 0 0,00 0 0 

H024 - Pantofi . amputatii de metatars si falange 

cu numere mai mari de 23,5 
0 0 0 0,00 0 0 

H025 - Pantofi . scurtari pana la 8 cm, cu numere 

pana la 23 inclusiv 
0 0 0 0,00 0 0 

H026 - Pantofi . scurtari pana la 8 cm, cu numere 
mai mari de 23,5 

1 1 2 667,76 0 0 

H027 - Pantofi . scurtari peste 8 cm, cu numere 

pana la 23 inclusiv 
0 0 0 0,00 0 0 

H028 - Pantofi . scurtari peste 8 cm, cu numere 

mai mari de 23,5 
0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 247 260 277 82432,96 25 25 

I011 - Lentile intraoculare pentru camera 

anterioara 
0 0 0 0,00 0 0 

I0111 - CRISTALIN ARTIFICIAL - 

PTR.CAMERA ANTERIOARA 
0 0 0 0,00 0 0 

I012 - Lentile intraoculare pentru camera 
posterioara 

4 4 3 897,30 0 0 

I021 - Proteza oculara pentru copii 0 0 0 0,00 0 0 

TOTAL 4 4 3 897,30 0 0 

J01 - Solutie sterila vascoelastica pentru infiltratii 
intraarticulare 

0 0 0 0,00 101 77 

TOTAL 0 0 0 0,00 101 77 

K01 - Aparat pentru administrarea continua cu 

oxigen 
0 0 0 0,00 0 6 

K02 - Aparat pentru administrare continua cu 
oxigen - concentrator de oxigen 

323 323 2109 381490,77 0 22 

K03 - Aparat de ventilație noninvazivă 2 2 19 10966,09 0 0 

TOTAL 325 325 2128 392456,86 0 28 

L01 - Inhalator salin particule uscate de sare cu 
flux de aer sau oxigen 

14 17 15 5440,50 0 0 

L02 - Nebulizator 0 0 0 0,00 1 1 

TOTAL 14 17 15 5440,50 1 1 
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M01 - Proteză externă de sân și accesorii (sutien) 165 167 199 81478,56 35 33 

TOTAL 165 167 199 81478,56 35 33 

TOTAL GENERAL 3906 13629 14325 5446833,29 969 764 

 

 

d.Activitatea de evaluare 

           În anul 2017 au fost evaluaţi conform legislaţiei în vigoare un număr de 896 furnizori de 

servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile Ordinului 

comun MS/CNAS nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare a comisiilor naționale de evaluare şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii 

medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de 

evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de 

dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, în următoarele specialităţi : 

Nr. 

crt. 

Categorii de furnizori Nr. furnizori evaluați 

1 Asistență medicală primară 320 

2 Asistența medicală ambulatorie de 

specialitate pentru specialitățile 

clinice 

191 

3 Asistența  medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitățile 

paraclinice - laboratoare 

 

26 

4 Asistența  medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitățile 

paraclinice – radiologie si imagistica 

medicala 

11 

5 Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitatea 

medicină dentară 

32 

6 Asistenta medicala în unități sanitare 

cu paturi 

13 

7 Consultatii de  urgenta la domiciliu  si 

transport sanitar neasistat 

6 

8 Îngrijiri medicale la domiciliu 4 

9 Farmacii 279 

10 Furnizori de dispozitive medicale 

destinate recuperarii unor deficiente 

organice sau fiziologice 

11 

11. Furnizori de dializă 3 
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3. Dezvoltarea relaţiilor cu organismele de legătură din ţările UE/SEE/Confederaţia 

Elveţiană pentru aplicarea Regulamentului European şi efectuarea rambursărilor 

externe; 

Asistența medicală transfrontalieră 

Rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza 

documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte 

presupune aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 883/2004 CEE/29 aprilie 2004 privind 

coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Regulamentului nr.987/2009 CEE de stabilire 

a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.883/2004, ale Ordinului 

Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.729/2009 modificat cu Ordinul 

nr. 163/13.03.2015 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea și 

recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor 

internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, toate acestea printr-

o buna colaborare si o continua dezvoltare a relatiilor  cu organismele de legătură din statele 

membre UE/SEE/Confederația Elvețiană. 

 

Sumele rambursate de CAS Constanta in anul 2017 pentru cheltuielile ocazionate de 

acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate in sistemul national de asigurari de 

sanatate, aflate pe teritoriul altor state, in baza documentelor internationale cu prevederi in 

domeniul sanatatii la care Romania este parte, totalizeaza 18.370.700,86 RON. 

Cea mai mare parte a sumelor a fost rambursata in baza formularelor E 125 si E 127 

sosite din Uniunea Europeana, restul, nesemnificativ, ca urmare a solicitarilor individuale pentru 

recuperarea cheltuielilor asiguratilor romani care au beneficiat de asistenta medicala devenita 

necesara in timpul sederii pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene. 

In cazul E 125 si E 127, catatenii romani au prezentat si le-au fost recunoscute cardurile 

europene de sanatate, certificatele provizorii de inlocuire a cardurilor europene ori formularele 

europene emise de institutia competenta (in acest caz, CAS Constanta). In anul 2017, au fost 

primite din UE spre decontare 1639 formulare E 125 cu sume per servicii si 163 formulare 

E 127 cu sume forfetare. 

In cel de-al doilea caz, al solicitarilor individuale, asiguratii romani prezenti pe teritoriul 

altor state UE nu au prezentat sau nu le-au fost recunoscute de institutiile medicale cardurile 

europene de asigurari de sanatate sau certificatele provizorii de inlocuire a acestora (CIP), foarte 

putini avand documentele necesare recuperarii acestor sume in tara. 

Recuperarea de catre statul român a cheltuielilor ocazionate de prestatiile medicale 

acordate strainilor aflati pe teritoriul Romaniei se refera atat la la asistenta medicala 

devenita necesara de care au beneficiat asiguratii straini in timpul sederii pe teritoriul statului 

român si pentru care au prezentat cardul european de asigurari de sanatate sau certificatul 

provizoriu de inlocuire a cardului european de sanatate, cat si la asistenta medicala de care au 

beneficiat posesorii formularelor europene S1 si S2, plata acestor servicii facandu-se de catre 

CAS Constanta, iar recuperarea acestor cheltuieli facandu-se prin intermediul organismului de 

legatura roman, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate de la institutiile asiguratoare 

emitente de cardurisi formulare din strainatate, in baza facturilor E 125 (Ro) emise de CAS 

Constanta. 
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Astfel, in anul 2017 au fost raportate de catre institutiile spitalicesti aflate in contract cu 

CAS Constanta servicii medicale pentru care au fost emise 24 de facturi E 125 Ro pentru 

recuperarea a 28.759,87 lei. 

Sumele de recuperat vor tot mai consistente in urma intelegerii de catre toti prestatorii de 

servicii medicale aflati in contract cu CAS Constanta a necesitatii raportarii distincte a serviciilor 

medicale/medicamentelor acordate asiguratilor straini aflati pe teritoriul statului roman.  

Cu privire la numărul de formulare europene, situația acestora este următoarea: 

Nr.  

crt. 

 

Tip formulare Nr. formulare 

eliberate 

Tip formular Nr. formulare 

primite 

 

1. 106 142 E106 524 

2. 104 148 E104 90 

3. 107 3 E107 469 

4. 108 6 E108 350 

5. S2 36 E109 19 

   E121 9 

 Total primite 335 Total eliberate 1461 

 

Probleme întâmpinate: 

- Viteza de raspuns a aplicatiei SIUI este scazuta, una dintre cauze fiind modificarile 

efectuate in timpul raportarilor lunare ale furnizorilor. La majoritatea modulelor din SIUI 

- nu se genereaza corect rapoartele lunare/ trimestriale, ele sunt in continuare incomplete 

sau nu respecta corelatiile intre campuri, motiv pentru care este in continuare nevoie de 

evidente paralele; 

- Dificultati in verificarea raportarilor depuse de catre furnizori spre decontare datorita 

urmatoarelor cauze: lipsa generarii de catre SIUI a unor rapoarte cerute de legislatie 

sau/si neconcordante intre legislatie si SIUI, situatii care ingreuneaza activitatea 

personalului, putându-se crea posibilitatea efectuarii, fara voie, a unor decontari eronate; 

- Utilizarea aplicatiiei informatice SIUI implica un timp de asteptare mare pentru obtinerea 

informatiilor dorite sau pentru incarcarea datelor necesare; 

- Imposibilitatea utilizării modulului Evaluare din cadrul aplicaţiei SIUI, întrucât acesta nu 

este revizuit în concordanţă cu prevederile legislative aplicabile (nu a fost actualizat dupa 

modificările legislative din 2015); 

- Personal insuficient în cadrul Direcției de Relații Contractuale. Organigrama este 

subdimensionată la acest nivel, mai mult există posturi vacante  în cadrul Direcției pentru 

care legislația nu permite ocuparea prin concurs la data prezentei; această situație 

generează o supradimensionare a atribuților pentru personalul existent,  cu consecința 

inevitabilă a producerii de erori; 
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- Comunicarea către asiguraţi fără confirmare de primire a deciziilor de îngrijiri la 

domiciliu şi de procurare dispozitive medicale emise de către CAS Constanţa, situaţie 

care nu a  permis gestionarea eficientă a creditelor de angajament utilizate.  

4. Respectarea relațiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale (Serviciul 

Control) 

 

In conformitate cu Planul anual de control aprobat de CNAS, în anul 2017 au fost 

stabilite 340 controale din care pe specialitati:  

 

    
     

Nr.  crt. Domeniul controlat 

Nr. furnizori 
aflați in 
relație 

contractuala 
cu CAS-CT  

Nr. 
controale 
prevăzute 
in planul 

de control 
anual 

Nr. total de 
controale realizate în 

perioada de 
raportare 

din care: 

T
e
m

a
tic

e
 

O
p

e
ra

tiv
e

 

In
o

p
in

a
te

 

   

  1 2 3 5 = 6+7+8 6 7 8 

A Controale la furnizorii de servicii medicale 1182 340 211 95 116 0 

1 Asistența medicală primară 388 134 52 20 32 0 

2 Ambulatoriu de specialitate clinic 205 77 27 8 19 0 

3 Ambulatoriu de specialitate paraclinic 48 16 22 13 9 0 

4 Ambulatoriu de specialitate stomatologic 131 43 11 11 0 0 

5 Asistența medicală spitalicească 32 11 36 16 20 0 

6 Sanatorii si preventorii - Unități sanitare cu paturi 4 2 8 1 7 0 

7 Asistența medicală de urgență și transport sanitar 7 2 4 2 2 0 

8 Îngrijiri medicale la domiciliu 4 2 3 2 1 0 

9 Asistența medicală de recuperare-reabilitare 28 0 1 0 1 0 

10 Furnizori de medicamente 129 48 36 15 21 0 

11 Dispozitive medicale 68 5 8 4 4 0 

12 Programe naționale de sănătate 138 0 3 3 0 0 

B 

Controale la persoane juridice sau fizice  ai caror 
salariați beneficiază de CM cf.OUG 158/2005  x x 4 x x 4 

  TOTAL 1182 340 215 95 116 4 
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        Domeniul controlat Sume recuperate 

 
Imputații (rețete/servicii/altele) Sancțiuni contractuale (%) 

                         
Contravenții 

Total 

 
Anul curent Anii precedenți Anul curent 

Anii 
precedenți   

 
Suma  

Accesorii 
cf.art.73^1 
din Legea 
500/2002 

Suma  

Accesorii 
cf.art.73^1 
din Legea 
500/2002 

Suma  Suma  
  

1 15 16 17 18 19 20 21 

22 = 
15+16+17
+18+19+2

0+21 

Controale la 
furnizorii de 
servicii medicale 

430.510,47 82.139,33 12.197,68 253,70 127.212,10 558,03 0,00 
652.871,3

1 

Asistența medicală 
primară 

276.282,16 50.943,70 196,78 15,15 459,45 0,00 0,00 
327.897,2

4 

Ambulatoriu de 
specialitate clinic 

13.440,59 2.853,65 9.628,33 0,00 0,00 39,03 0,00 25.961,60 

Ambulatoriu de 
specialitate 
paraclinic 

8.532,32 1.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.019,48 

Ambulatoriu de 
specialitate 
stomatologic 

8.611,20 1.263,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.874,67 

Asistența medicală 
spitalicească 

57.637,02 6.196,21 2.372,57 238,55 121.544,91 519,00 0,00 
188.508,2

6 

Sanatorii si 
preventorii - Unități 
sanitare cu paturi 

10.648,95 1.061,44 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 11.712,01 

Asistența medicală 
de urgență și 
transport sanitar 

4.159,10 1.260,29 0,00 0,00 3.901,12 0,00 0,00 9.320,51 

Îngrijiri medicale la 
domiciliu 

1.705,00 101,95 0,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 3.111,95 

Asistența medicală 
de recuperare-
reabilitare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Furnizori de 
medicamente 

21.265,66 9.544,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.809,95 

Dispozitive 
medicale 

28.228,47 7.427,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.655,64 

Programe 
naționale de 
sănătate 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Controale la 
persoane juridice 
sau fizice  ai 
caror salariați 
beneficiază de 
CM cf.OUG 
158/2005  

x x x x x x 0,00 0,00 

TOTAL 430.510,47 82.139,33 12.197,68 253,70 127.212,10 558,03 0,00 
652.871,

31 

 

 

Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate 

necuvenit din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, amenzi contravenționale; la calculul 
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indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au termen de recuperare/încasare în 

perioada de raportare): 

    - 100% - 5 puncte; 

    - 70% - 99% - 4 puncte; 

    - 35% - 69% - 3 puncte; 

    - 0% - 34% - 1 punct. 

 

 Imputații (rețete/servicii/ altele) + Sancțiuni contractuale (%) + Contravenții = 

726.935,70 lei (includ și rapoartele de control care au termen de recuperare/încasare 

31.01.2018) 

 Sume recuperate până la 31.12.2017 = 652.871,31 lei 

652.871,31/726.935,70  x 100  = 89,91% 

 

5. Activități specifice Direcției Medic Șef 

 
       In anul 2017 programele nationale de sanatate s-au derulat in conformitate cu : 

- prevederile H.G. nr. 206/2015 si ale Ordinului Presedintelui CNAS nr. 185/2015 

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate 

curative pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare,in primul 

trimestru 

- prevederile H.G. nr. 155/2017 si ale Ordinului Presedintelui CNAS nr.  245/2017 

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate 

curative pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 

01.04.2017  

 

   La nivelul judetului Constanta s-au derulat 9 programe nationale de sanatate  prin spitalele din 

judet si farmacii cu circuit deschis. 

  Compartimentul programe si subprograme de sanatate prelucreaza, transmite si monitorizeaza 

buna derulare a urmatoarelor programe nationale de sanatate 

 

1. Programul national de boli cardiovasculare 

2. Programul national de oncologie 

3. Programul national de diabet zaharat 

4. Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei  

5. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare dintre care : 

- Mucoviscidoza 

- Scleroza laterala amiotrofica 

- Fibroza pulmonara idiopatica 

- Boala Duchenne 

- Angiodem ereditar 

- Boala Fabry 

- Boala Pompe 

- Tirozinemia 

- Scleroza sistemica si ulcere digitale evolutive 

6. Programul national de boli endocrine 
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7. Programul national de ortopedie Programul national de transplant de oragane, tesuturi si 

celule de origine umana – Stare posttransplant 

8. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 

 

Spitalele din judet prin care se deruleaza PNS sunt urmatoarele 9 unitati sanitare cu paturi: 

- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 

CONSTANTA, care deruleaza programele de BOLI CARDIOVASCULARE, ONCOLOGIE, 

DIABET ZAHARAT, HEMOFILIE SI TALASEMIE, BOLI RARE, BOLI ENDOCRINE, 

ORTOPEDIE si de SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ 

RENALĂ CRONICĂ 

- SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA - deruleaza programul de ONCOLOGIE 

- S.C.  AFFIDEA ROMANIA SRL - deruleaza programul de ONCOLOGIE 

- S.C. ISIS MEDICAL CENTER - deruleaza programul de ONCOLOGIE 

 

- OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL - deruleaza programul de ONCOLOGIE 

- S.C. FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA S.R.L. - deruleaza programul de 

SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ 

- S. C. NEFROCARE MED S.R.L.- deruleaza programul de SUPLEERE A FUNCŢIEI 

RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ 

- S.C. DIAVERUM ROMANIA SRL - deruleaza programul de SUPLEERE A FUNCŢIEI 

RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ  

-    S.C. EURODIALIZA S.R.L. - deruleaza programul de SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE 

LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ 

 

 

In anul 2017 au beneficiat de tratament in cadrul programelor nationale de sanatate derulate, 

un numar de 32.390 pacienti, dupa cum urmeaza 

 

1. Programul national de boli cardiovasculare = 418 ; 

2. Programul national de oncologie = 3.230; 

3. Programul national de diabet zaharat = 27.944; 

4. Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei = 24; 

5. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare = 47 

6. Programul national de boli endocrine = 137 ; 

7. Programul national de ortopedie = 279 ; 

8. Programul national de transplant de oragane, tesuturi si celule de origine umana = 88; 

9. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 

= 876. 

 

-s-a asigurat, urmarit si controlat utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea programelor 

nationale de sanatate cu scop curativ menţionate, cu termen permanent. 

-s-a transmis Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial cumulat, anual, in 

termen, toate situatiile solicitate. 

-s-a verificat corectitudinea indicatorilor raportaţi de unitatile sanitare cu evidentele tehnico-

operative de la nivelul unitatilor sanitare. 
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-s-a verificat corectitudinea cererilor de finantare, respectiv a facturilor pentru programele 

nationale de sanatate. 

-s-au monitorizat, analizat si centralizat indicatorii specifici si cheltuielile aferente fiecarui 

program de sanatate. 

Probleme  

   - raportarea indicatorilor specifici ai Programelor Naționale de Sănătate Curative , de catre 

spitale cu intarziere, si cu multe  greseli de introducere a datelor. 

 

Solutii  

   - demersuri verbale, ulterior scrise, catre coordonatorii de programe si catre directoratul 

Spitalelor prin care se deruleaza programele nationale de sanatate, pentru luarea de masuri de 

eficientizare a circuitului ; 

    - sesizari  CNAS cu privire la problemele aparute si solicitarea de solutii de sanctionare prin 

amenzi/ intarziere la plata, etc. , altele decat rezilierea contractului in scopul remedierii situatiei. 

 

 

6. Managementul resurselor umane 

 

Structura posturilor aprobate prin organigramă la nivelul CAS Constanța pentru anul 

2017 este următoarea: 

Număr total posturi:                            76 

din care:  număr total funcţii publice:          71 

din care:  funcţii publice de conducere:          9 

din care:  număr total funcții contractuale:       5   

din care: funcţii contractuale de conducere:    1  

 Structura posturilor aprobate prin statul de funcții la nivelul CAS Constanța la 31 

decembrie 2017: 

 Total posturi aprobate: 76 

 Posturi ocupate: 64 

 Posturi temporar vacante: 2 

 Posturi vacante: 10  

În ceea ce privește politica de resurse umane o apreciem proactivă având în vedere faptul 

că în această perioadă s-au inițiat demersuri în vederea obținerii aprobării ordonatorului principal 

de credite și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform prevederilor Legii 

nr.188/1999R3, cu modificări și completări, pentru ocuparea prin concurs a următoarelor posturi 

vacante: 

 Director Direcția Relații Contractuale 

 Șef Serviciu Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale  

 Șef Serviciu Decontare Servicii Medicale 

 Șef Serviciu JCARUSEPRPPC 

 Șef Serviciu Evaluare Contractare 

 Șef Serviciu Buget, Financiar, Contabilitate 

Ca urmare a demersurilor efectuate au fost organizate de către Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere menționate 

anterior, examenele fiind promovate și posturile ocupate. 
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De asemenea, s-au inițiat demersuri în vederea organizării concursului de promovare 

pentru funcționarii publici care îndeplineau condițiile prevăzute de Legii nr.188/1999R3, cu 

modificări și completări, și în conformitate cu acest act normativ pe parcursul lunilor ianuarie-

februarie 2017. Cei 7 funcționari publici care s-au înscris la concurs au promovat în gradul 

superior celui deținut. 

În decursul anului 2017, în cadrul compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Evaluare 

Personal: 

 S-au emis decizii ale Președintelui Director general cu privire la numiri în funcție 

publică, promovări în grad profesional, încetare raport de serviciu, modificare gradație, 

delegare atribuții, delegare autoritate, reîncadrare conform prevederilor Legii nr. 

153/2017, modificare ROF, constituire/modificare comisii; 

 S-au întocmit și s-au comunicat analize și note de fundamentare către CNAS referitoare 

la: Planul de perfecționare al funcționarilor publici, solicitări privind scoaterea la concurs 

a unor posturi vacante, situația posturilor ocupate și vacante, notă de fundamentare 

posturi vacante; 

 S-au întocmit și s-au actualizat dosarele profesionale pentru funcționarii publici, precum 

și baza de date cu funcționarii publici; 

 S-au stabilit și actualizat vechimea în muncă pentru toți angajații CAS Constanța; 

 S-au actualizat registrele privind declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor 

publici; 

 Dări de seamă statistice cu privire la numărul mediu al salariaților și veniturile salariale, 

raportată lunar la Direcția Județeană de Statistică: Situație statistică S1, Situație statistică 

S3, Lucrare trimestrială Ancheta locurilor de muncă vacantă – LV 

 Activitatea de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici din cadrul 

CAS Constanța precum și a personalului contractual, și, ca și consecință, întocmirea 

Raportului de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici, precum și a 

personalului contractual, înaintat CNAS în termenul legal.  

 

7. Reprezentarea intereselor CAS Constanța în instanță și față de terți 

 

            În anul 2017 Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin structura Juridic, Contencios 

Administrativ, a fost parte în 39 de litigii, după cum urmează: 

1. 26 de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum urmează: 

-          acțiune în constatare: 1 dosar 

-          anulare act administrativ: 14 dosare 

-          contestație la executare: 3 dosare 

-          drepturi bănești: 1 dosar 

-          drepturi salariale: 1 dosar 

-          fals intelectual: 1 dosar 

-          litigiu privind funcționarii publici: 1 dosar 

-          obligația de a face: 1 dosare  

-          pretenții: 2 dosare 

-          suspendare act administrativ: 1 dosare 

2. 13 dosare soluționate de instanţele judecătoreşti, după cum urmează: 

-          anulare act administrativ: 3 dosare (2 câștigate, 1 pierdut) 

-          contestaţie act administrativ: 1 dosar pierdut  
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-          contestație la executare: 1 dosar câștigat 

-          litigiu privind funcționarii publici: 2 dosar (1 câștigat, 1 pierdut)  

-          obligația de a face: 1 dosar câștigat 

-          plângere împotriva încheierii de carte funciară: 3 dosare pierdute 

-          pretenții: 2 dosare câștigate 

 

8. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice 

 

Având în vedere prevederilor art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind 

reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, aprobată – cu modificări şi completări – prin 

Legea nr.233/2002, aducem la cunoștința celor interesați raportul privind activitatea de 

soluționare a petițiilor desfășurată de Casa de Asigurări de Sănătate Constanța în anul 2017: 

 

Potrivit ordonanței menționate, prin petiţie se înţelege „cererea, reclamaţia, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică”, pe care un cetăţean sau o organizaţie 

legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice.  

Exercitarea dreptului de petiționare a rămas cea mai uzitată și cea mai eficientă 

modalitate de rezolvare a unor probleme personale sau de grup, reprezentând în același timp și o 

garanție juridică generală pentru celelalte drepturi și libertăți. Astfel, în conformitate cu 

prevederile Constituției României, republicată, cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților și 

instituțiilor publice cu petitii, cereri, reclamații, sesizări sau propuneri, în nume propriu sau în 

numele unei organizatii legal constituite, iar autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții 

în termenele și în conditiile stabilite prin lege. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a 

organizat activitatea de solutionare a petițiilor, în cadrul Compartimentului de Relații Publice și 

Purtător de cuvânt.  

Potrivit unei practici constante, petiţiile adresate prin e-mail sunt luate în considerare şi se 

soluţionează conform normelor legale în vigoare, cu condiţia identificării petiţionarului prin 

„nume, prenume şi domiciliu / reşedinţă”, atribute de identificare prevăzute de art.59 din Codul 

civil. În caz contrar, se face aplicarea dispoziţiilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, 

prin Legea nr.233/2002, potrivit cărora „Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele 

de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei 

ordonanţe”.  

In acest context, la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, în anul 2017, au fost 

înregistrate 100 de petiții, care fie au fost soluționate direct de către personalul 

Compartimentului de Relații Publice și Purtător de Cuvânt, fie au fost repartizate spre solutionare 

compartimentelor de specialitate.  

Analizând conținutul petițiilor rezultă că problematica acestora a vizat o paletă largă de 

activități: distorsiuni în activitatea furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală 

cu instituția noastră, dobândirea/redobândirea calității de asigurat, decontarea dispozitivelor 
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medicale, emiterea cardului national de sănătate, emiterea cardurilor europene și ale formularelor 

necesare, programe naționale de sănătate etc. 

    

Ponderea pe domenii de interes a petițiilor primite de CAS Constanța, în anul 2017: 

 
 

Atunci când se vorbește despre analiza modului cum sunt soluționate petitiile adresate 

unei institutii publice, practica a extins notiunea de ,,petiționare" și asupra problemelor ridicate 

de cetateni în cadrul audiențelor cât și a sesizărilor adresate prin intermediul „TelVerde". În 

anul 2017, la Compartimentul de Relații Publice  au fost primite aproximativ 1200 de 

apeluri(prin centrală), iar Președintele – Director general al Casei de Asigurări de Sănătate 

Constanța a primit în audiență  82 de petenți, atât persoane fizice, cât și juridice. 

Analizând din perspectiva petițiilor, audiențelor și apelurilor TelVerde ponderea pe 

domenii de interes se modifică astfel: 

 
 

Obiectul petițiilor 

Reclamații privind 
activitatea furnizorilor in 
contract cu CAS CT 

 Decontare  Dispozitive
Medicale

Dobandire calitate de
asigurat

Formulare europene

Ponderea pe domenii de interes a 
petitiilor, audientelor, apelurilor  

Modalitati de
asigurare/calitate asigurat

Card national/adeverinte
de asigurat

Dispozitive medicale

Lipsa fonduri serv. med.
Paraclinice
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În concluzie, și în anul 2017 modalitățile de asigurare în sistemul de sănătate, precum și 

tiprărirea cardului național de sănătate au reprezentat inters deosebit pentru cetățeni. Față de anul 

2016, în ceea ce privește utlizarea cardului de sănătate, numărul petițiilor a scăzut, ceea ce 

înseamnă că atât furnizorii de servicii medicale, cât și asigurații s-au obișnuit cu acest 

instrument. Detaliat, situția se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Domenii de interes TEL.VERDE/AUDIENTE/PETITII/SOLICITARI 

DIRECTE 

1. Modalități de 

asigurare/probleme 

categorie de asigurat 

303 

2. Card national/adeverințe 

de înlocuire 

254 

3. Dispozitive medicale  154 

4. Ambulatoriu de 

specialitate/ fonduri 

serv. med. paraclinice  

152 

5. Formulare europene  140 

6. Carduri europene   123 

7. Asistența medicală 

spitalicească 

60 

8. PNS  41 

9. Asistența medicală 

primară  

31 

10. Medicamente in 

tratamentul ambulatoriu 

31 

11. OUG 158/2005 25 

12. Contractul – cadru H.G 

161/2016, precum si 

Ordinul MS/CNAS nr. 

139/196/2017 

23 

13. Îngrijiri medicale și 

transport neasistat 

13 

 TOTAL 1350 
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În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 544/2001, în cursul anului 2017,  

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin Președintele - Director general și purtătorul de 

cuvânt, a emis informări de presă pentru aducerea la cunoștința opiniei publice a evenimentelor 

apărute în activitatea instituției precum şi a diferitelor evenimente apărute pe parcursul anului cu 

ocazia intrării în vigoare a Noului contract – cadru, aprobat prin Hotărârea 161/2016. Tot pentru 

aducerea la cunoștința opiniei publice cu privire la noutățile contractului – cadru și pentru 

prezentarea listei cu furnizorii cu care CAS Constanța a încheiat contracte conform H.G 

161/2016, a fost organizată o conferință de presă, în urma căreia au fost publicate peste 40 de 

articole.  

Atât Preşedintele – Director General al C.A.S. Constanța, cât și purtătorul de cuvânt, au 

acordat interviuri pe diverse teme privind informaţiile de interes public gestionate de instituție.  

Jurnaliștii interesați de activitatea instituției au fost sprijiniţi cu informaţii în vederea elaborării 

materialelor de presă, ori de câte ori aceştia le-au solicitat. În total, în mass media locală au fost 

publicate aproximativ 230 de articole și materiale audio/video,  din care doar aproximativ 20 au 

fost negative. Tenta negativă a articolelor a fost dată de declarațiile medicilor de familie cu 

privire la noul contract cadru și la sistemul informatic. 

 Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a cererilor formulate în baza Legii 

nr. 544/2001, la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța se prezintă astfel: 

 

   B. Informatii furnizate la cerere  
 

1. Numărul total de 

solicitări de informaţii de 

interes public 

 

            În funcţie de solicitant       După modalitatea de adresare 

Persoane 

fizice 

Persoane juridice Pe suport 

hârtie 

Pe suport 

electronic 

Verbal 

(solicitări 

presă) 

138 6 133 

 
5 6 128 

Departajate pe domenii de interes: 

 

 

 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)   15 

 b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice   0 

 c) Acte normative, reglementări   121 

 d) Activitatea liderilor instituţiei   2 

 e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare   

0 

 f) Altele, cu menţionarea acestora:  0 
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2. Număr 

total de 

solicitări 

soluţionate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

 

Redirecţionate 

către alte 

instituţii în 5 

zile 

Soluţionate 

favorabil 

în termen 

de 10 zile 

Soluţionate 

favorabil 

în termen 

de 30 zile 

Solicitări 

pentru 

care 

termenul 

a fost 

depăşit 

Comunicare 

electronică 

Comunicare 

în format 

hârtie 

Comunicare 

verbală 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

instituţiei 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituţiei 

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii nr. 

544/2001, 

cu 

modificările 

şi 

completările 

ulterioare 

Altele (se 

precizează 

care) 

 

138 0 135 2 0 6 5 128 15 0 120 2 0 1 date cu 

caracter 

personal 

 

Planul de acţiune pentru anul 2018 cuprinde: 

- Actualizarea manualului de utilizare al SIUI care sa cuprinda si fluxurile de lucru pe 

fiecare modul; 

- Negocierea atentă a  serviciilor medicale, propunerea unor clauze suplimentare menite să 

înlăture neajunsurile legislative sau eventualele interpretări unilaterale ale prevederilor legale; 

- Revizuirea procedurilor operaţionale; 

- Comunicarea către asiguraţi a deciziilor de procurare a dispozitivelor medicale pe bază de 

confirmare de primire, pentru o mai bună gestiune a creditelor de angajament utilizate. Urmare a 

modificărilor legislative propuse a fi aprobate pentru anul 2018, pentru îngrijirile la domiciliu nu 

se vor mai emite decizii de către CAS Constanţa. 

- ocuparea posturilor vacante conform Organigramei, cu respectarea legislaţiei actuale. 

Redimensionarea schemei de personal în vederea eficientizării activităţii. 

- standardizarea procedurilor operaţionale de lucru. 

- urmărirea de către fiecare direcţie din cadrul CAS Constanța a ducerii la îndeplinire a Planului 

de acţiune pentru anul 2018, precum şi actualizarea lui. 

- furnizarea de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele de sănătate şi ale serviciilor 

medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice; 

- folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea 

intereselor asiguraţilor ( site, comunicate de presă, afișare la sediu, TelVerde, e-mail, tipărirea de 

flayere) ; 

- informarea furnizorilor de servicii medicale despre modificările și noutățile apărute în cadrul 

legislativ privind sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  

- analiza conţinutului sugestiilor şi reclamaţiilor, în vederea identificării acelor aspecte ale 

activităţii CAS Constanța care necesită îmbunătăţiri  

- actualizarea paginii web  

Propuneri de măsuri 



Raport de activitate CAS Constanta - 2017 Page 56 
 

- perfecționarea programului informatic SIUI pentru o mai bună și mai rapidă prelucrare a 

datelor, actualizarea datelor de către autoritățile abilitate, în timp real, în programul informatic 

SIUI în vederea decontării corecte din SIUI precum și introducerea de filtre în SIUI în 

conformitate cu modificările și actualizările legislative specifice,  

- actualizarea bazei de date cu toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii; 

-posibilitatea de modificare sau ştergere de informaţii vădit eronate; 

-posibilitatea de adăugare categorii de documente prezentate de contribuabili, prevăzute de lege 

şi care nu se regăsesc în nomenclator 

- având în vedere fluctuația de personal de la nivelul caselor județene și totodată modificările 

intervenite în aplicația SIUI față de manualul de utilizare (care nu a fost actualizat cu aceste 

modificări), realizarea unor cursuri de instruire privind utilizarea aplicației SIUI ; 

 

 

 

 

 

 

Președinte – Director general, 

Dr. George – Mirel Cristescu  

 

 


