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Lista cu documentele produse/gestionate de Casa de Asigurări de Sănătate 

Constanța: 

 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) şi h) din Legea nr. 544/12.10.2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu datele conţinute în Nomenclatorul Arhivistic al instituției aprobat 

prin Decizia 2786/28.06.2019, lista cuprinde următoarele categorii de documente 

produse/gestionate (fără ca aceasta să aibă un caracter exhaustiv): 

 

1. Hotărâri ale Consililului de Administraţie. 

2. Decizii ale Directorului - general al CAS Constanța. 

3. Studii, analize, programe, strategii, planuri, adrese. 

4. Ordine, adrese, instrucțiuni, circulare de la CNAS. 

5. Rapoarte de activitate către CNAS. 

6. Informări privind activitatea lunară desfășurată la nivelul CAS Constanța  și informări 

trimestriale/anuale privind stadiul implementării Programului de guvernare la nivelul CAS 

Constanța, transmise Instituției Prefectului Județului 

7. Documente interne, corespondență cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale, note de relații însoțite de documente justificative, notificări, rapoarte 

și situații în vederea implementării măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control 

efectuate de către Curtea de Conturi a României sau a acțiunilor de audit efectuate de 

către structura de specialitate din cadrul CNAS. 

9. Corespondență internă și externă. 

10. Memorii, petiţii (sesizări, cereri, reclamaţii) ale terţilor. 

11. Solicitări de informaţii de interes public. 

12. Dosare cu contractele de achiziţie publică. 

13. Bugetul de venituri şi cheltuieli. 
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14. Contul de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli). 

15. Rapoarte de control. 

16. Planul anual de control. 

17. Formulare europene (documentația aferentă eliberării și înregistrării acestora). 

18. Formular tipizat pentru solicitarea cardului european de asigurat. 

19. Formular tipizat pentru solicitare duplicat card naţional. 

20. Contractele de asigurare pentru indemnizații și concedii medicale încheiate cu 

persoanele fizice; 

21. Documentele prezentate de către persoanele fizice în vederea dobândirii calității de 

asigurat/coasigurat. 

22. Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflați în 

relație contractuală cu CAS Constanța 

23. Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistenţă medicală. 

24. Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozive 

medicale. 

25. Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate. 

26. Dosare cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale. 

28. Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, 

avize de expediţie, dispoziții de încasare, dispoziții de plată,borderouri, facturi emise de 

către CAS Constanța. 

29. Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise; 

30. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese, etc. 

31.State plată drepturi salariale 

32.Documentația necesară organizării și desfășurării concursurilor de ocupare, promovare 

33. Stat de functii 

46. Fișe de post  

47. Proceduri de lucru 

48. Regulament de Organizare și Funcționare 

49. Regulament Intern 



50. Adeverința de inlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la 

eliberarea cardului duplicat 

51. Adeverința de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive 

religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate 

52. Certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate 

53. Cerere solicitare decontare concedii medicale, însoțită de centralizator concedii 

medicale, exemplarul roz al concediilor medicale, fișa ANAF   

54. Programul anual al achiziţiilor publice 

55. Cereri pentru acordarea de dispozitive medicale  şi documentaţia aferentă acestor 

cereri 

56.  Convenţii  pentru eliberarea certificatelor medicale 

63. Graficul de circulație al documentelor 

64. Acte dosare evaluare 

65. Raport anual de activitate 

66.  Formulare europene (documentația aferentă) 

 

 

           Șef serviciu, 
        Serviciul Juridic, Contencios                                                               
    Resurse Umane,  Relații publice                                                           
                  Monica Lipici         

 
                                                                         

                                                                               Întocmit, 
                Serviciul Juridic, Contencios          
             Resurse Umane,  Relații publice          

                                                                          Aurelia Drăgoi 


