
 
 

 

BULETIN INFORMATIV 

2022 

 

 

             Prezentul Buletin Informativ a fost realizat în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 2 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Astfel, vă comunicăm din oficiu următoarele informaţii de interes public, conform art. 5, 

alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 

 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice; 

 
1.1. Baza legală a organizării și funcționării casei de asigurări de sănătate: 

 

 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 a CJAS. 

 

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

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

ulterioare; 

 OUG nr. 57/2019 privind codul Administrativ; 

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

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

 H.G nr. 696/2021 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 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 

2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022   

 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 2017 si 2018 cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate; 

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

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 

programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CONSTANŢA 

Bd. Mamaia Nr. 57, Constanţa – 900590 

Tel.  0372.825.917/0372.825.926/0372.825.927/Fax: 0372.825.911 

Web: http://cas.cnas.ro/casct/  E-mail: relpub@casct.ro 

 
 
 

 

C.N.A.S. 

http://cas.cnas.ro/casct/legislation
http://cas.cnas.ro/casct/
mailto:relpub@casct.ro


 

2.1 Structura organizatorică:  

Director General; Direcția Economică; Direcția Relații Contractuale; Medic Șef; Serviciul juridic, 

Contencios, Resurse Umane, Relații Publice; Serviciul Control; Compartiment Tehnologia 

Informației;  

Atribuțiile departamentelor se desfășoară conform cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Casei de Asigurări de Sănătate Constanța nr. 176i/23.01.2020. Atât Organigrama, cât și ROF-ul 

sunt postate pe site-ul instituției.   

http://cas.cnas.ro/casct//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2021/ru/Organigrama_2021.pd

f 

http://cas.cnas.ro/casct//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2020/ru/ROF_2020.pdf 

 

2.2 Program de lucru: 

Luni - Joi Vineri 

8:30 - 17:00 8:30 - 14:30 

 Program de lucru cu PUBLICUL: 

Luni - Marți Miercuri Joi - Vineri 

8:30 - 16:30 8:30 - 18:30 8:30 - 16:30 

    Pentru zilele de MIERCURI 16:30 - 18:30 și VINERI 14:30 - 16:30, programul de lucru cu 

publicul se va asigura la GHIȘEUL UNIC. 

http://cas.cnas.ro/casct/page/date-de-contact.html 

 

2.3  Programul de audienţe : 

Funcția Nume Adresa e-mail Program 

Director General  Luminița Nagy pdg@casct.ro 
Marți 10:00 - 12:00 

Joi 10:00 - 12:00 

Directia Economica - Director Executiv Marinel Ciobanu dir_ec@casct.ro Miercuri 11:00 - 13:00 

Directia Relatii Contractuale - Director Executiv Mihaela Liliana Ibraim dirrelcontract@casct.ro Luni 09:00 - 11:00 

Medic Sef - Director Adjunct Mihaela Vrînceanu medicsef@casct.ro Luni-Joi 10:00 - 14:00 

 

http://cas.cnas.ro/casct/page/program-audiente.html 

 

3.  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi 

ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 

 

3.1 Conducător  CAS Constanța : Director general, jr. Luminița Nagy 

 Director Executiv Direcția Economică, ec. Marinel Ciobanu 

 Director Executiv Direcția Relații Contractuale, Ec. Mihaela Liliana Ibraim 

 Director  Executiv Adjunct – Medicul Șef, dr. Mihaela Vrînceanu 

       Consilier informare publică : jurn. Aurelia Drăgoi. 

 

4.  Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, 

sediul, numerele de telefon, fax, adrese de e-mail şi adresa paginii de internet;  

http://cas.cnas.ro/casct/theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2021/ru/Organigrama_2021.pdf
http://cas.cnas.ro/casct/theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2021/ru/Organigrama_2021.pdf
http://cas.cnas.ro/casct/theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2020/ru/ROF_2020.pdf
http://cas.cnas.ro/casct/page/date-de-contact.html
http://cas.cnas.ro/casct/page/program-audiente.html


4.  Casa de asigurări de sănătate Constanța, Blvd. Mamaia nr. 57, Cod poştal: 900590, 

Constanţa, România 

Tel.  0372.825.917/0372.825.926/0372.825.927/Fax: 0372.825.911 

Telverde   0800 800 992; site http://cas.cnas.ro/casct/ ; mail relpub@casct.ro ;  

http://cas.cnas.ro/casct/page/relatii-publice.html 

 

 

5.  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

5.1  Informațiile se regăsesc la sediul instituției, la Direcția economică - Director Executiv -  Ec. 

Marinel CIOBANU și postate pe pagina web a instituției  

http://cas.cnas.ro/casct/page/bugetul-de-venituri-i-cheltuieli.html 

 

6.  Lista cuprinzând informațiile de interes public; 

6.1 Documentulul se află afișat pe panoul informativ de la sediul instituției și este de asemenea 

postat pe pagina web a instituției 

 

http://cas.cnas.ro/casct//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2021/relpub/Lista_informatiilo

r_de_interes_public_pe_anul_2021.pdf 

 

 

7.  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

7.1       Documentulul este postat pe pagina web a instituției 

 

http://cas.cnas.ro/casct//theme/cnas/js/ckeditor/filemanager/userfiles/2021/relpub/Lista_cu_docume

nte_produse_sau_gestionate_CAS_CONSTANTA.pdf 

 

 

8.  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate; 

8.1  În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes 

public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității 

sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în termen de 30 de zile de la luarea la 

cunoștință a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informației.  
           De asemenea, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute 

în legea 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 

rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei 

publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 

din Legea nr. 544/2001. 

http://cas.cnas.ro/casct/page/formulare-2.html 

 

 

Director general, 

Luminița Nagy                                       

 

 
Șef serviciu, 

         Serviciul Juridic, Contencios                                                               

Resurse Umane,  Relații publice 

            Monica Lipici 

 

Întocmit, 

           Responsabil cu accesul la informațiile de interes public, 

Aurelia Drăgoi 
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