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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.  

  Principiile pe baza cărora funcţionează sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

sunt : 

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări; 

b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor; 

c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de 

dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 

d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare; 

e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate; 

 g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, 

oricărui asigurat; 

h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

i) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate 

 

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  

 Regulamentul de organizare si functionare. 
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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; 

 OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ; 

 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. 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  MS/CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anii 2021 și 2022 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu 

modificările și completările 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 2017 si 2018 cu modificarile si completarile ulterioare 

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

preventiv;  

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

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

 

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. Directorul general 

c. Directorul Executiv al Direcţiei Economice 

d. Directorul Executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale  

e. Medicul Şef – Director Executiv Adjunct 

 

 

 

 

 

http://www.casan.ro/casdj/media/files/ORDIN%20%20%20600_2018%20din%2020%20aprilie%202018.doc
http://www.casan.ro/casdj/media/files/ORDIN%20%20%20600_2018%20din%2020%20aprilie%202018.doc
http://cas.cnas.ro/casct/
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Conform organigramei aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, CAS 

Constanța a funcționat în 2021, cu următoarele structuri organizatorice: 3 direcţii, 7 

servicii şi 6 compartimente, dintre care în subordinea directă a Directorului general: 

a) Direcţia Economică 

b) Direcţia Relaţii Contractuale  

c) Direcția Medic Şef   

d) Serviciul Juridic Contencios, Resurse Umane, Relaţii Publice  

e) Serviciul Control 

f) Compartimentul Tehnologia Informaţiei 

 

           Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Constanța s-a desfăşurat, în anul 2021, 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, 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: 

   a) să administreze bugetele proprii;   

   b) să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;   

   c) să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;   

    

  d) să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor 

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

de servicii medicale;   

   e) să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;   

   f) să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu 

furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;   

  g) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;   

  h) pot să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, 

pe baza prevederilor contractului-cadru;   

   i) să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor 

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 documente internaţionale;   

   j) 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 

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

medicale. 
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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     

 

 

 

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;   

   a
1
) sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit 

art. 220
6
 alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;   

   a
2
) sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de 

punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora;   

   b) subvenţii de la bugetul de stat;   

   c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS 

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

   d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.   

   (2) Colectarea contribuţiilor datorate de persoanele obligate să se asigure, precum şi a 

contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorată de angajator se face de către Ministerul Finanţelor 

Publice, prin ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Codului de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.   

act:767752%20240666625
act:767744%200
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   (3) Pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, în vederea asigurării serviciilor 

medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altor servicii la care 

au dreptul asiguraţii, după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se 

completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.   

   (4) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul fondului este excedentar, nu 

primeşte sume în completare de la bugetul de stat potrivit alin. (3) şi se constituie numai după 

acoperirea deficitelor din anii precedenţi ale bugetului fondului.   

   (5) Veniturile asupra cărora se stabileşte contribuţia asiguratorie pentru muncă şi cota 

de contribuţie sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015.   

 

Pentru anul 2021, potrivit prevederilor Bugetului de stat pe anul 2021, 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) 10% pentru contribuţia individuală; b) 1% pentru concedii şi indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate;  

 

 

 

 

Execuția bugetară an 2021 : 

 

a. Cont de execuție venituri – Decembrie 2021: 

 

Cod Denumire indicator Prevederi 

bugetare aprobate 

la finele perioadei 

de raportare 

Incasari realizate 

cumulat 

Incasari 

realizate luna 

curenta 

          

00.01.05 VENITURI -TOTAL 1.174.619.950,00 836.907.060,99 77.862.998,02 

00.02.05 I. VENITURI CURENTE           827.671.000,00 834.078.970,99 73.503.687,02 

12.05 Alte impozite si taxe generale 

pe bunuri si servicii 

1.028.000,00 1.043.662,00 0,00 

12.05.09 Venituri din contributia 

datorata pentru 

medicamente finantate din 

Fondul national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

si din bugetul Ministerului 

Sanatatii 

1.028.000,00 1.043.662,00 0,00 

20. 00.05 B. CONTRIBUTII DE 

ASIGURARI             

825.575.000,00 832.086.209,29 73.484.931,25 

20.05 CONTRIBUTIILE 

ANGAJATORILOR   

38.086.000,00 38.774.792,23 3.533.554,09 

act:756522%20254016087
act:767744%200
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20.05.03 Contributii de asigurari 

sociale de sanatate datorate 

de angajatori 

1.325.000,00 1.542.834,00 160.024,00 

20.05.03.01 Contributii de la persoane 

juridice sau fizice care 

angajeaza personal salariat 

1.325.000,00 1.542.794,00 160.024,00 

20.05.03.02 Contributii pt. asigurari sociale 

de sanatate datorate de 

persoanele aflate in somaj 

  -231,00   

20.05.03.06 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  

  271,00 0,00 

20.05.07 Contributii pentru concedii 

si indemnizatii 

50.000,00 161.046,00 23.404,00 

20.05.07.01 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii de la persoane 

juridice sau fizice 

50.000,00 161.036,00 23.404,00 

20.05.07.02 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii datorate de 

persoanele aflate in somaj 

  10,00 0,00 

20.05.12 Venituri din contributia 

asiguratorie pentru munca 

pentru concedii si indemnizatii 

36.711.000,00 37.070.912,23 3.350.126,09 

21.05 CONTRIBUTIILE 

ASIGURATILOR 

787.489.000,00 793.311.417,06 69.951.377,16 

21.05.03 Contributii de asigurari 

sociale de sanatate datorate 

de asigurati 

750.448.000,00 751.954.203,06 67.096.599,56 

21.05.03.01 Contributia datorata de 

persoane asigurate care au 

calitatea de angajat  

750.448.000,00 751.923.844,25 67.046.869,00 

21.05.03.02 Contributii de asigurari sociale 

de sanatate datorate pentru 

persoane care realizeaza 

venituri din activitati 

independente si alte activitati si 

persoanele care nu realizeaza 

venituri 

  30.221,81 49.730,56 

21.05.03.04 Contributia datorata de 

pensionari 
  137,00 0,00 

21.05.16 Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din drepturi 

de proprietate intelectuala 

163.000,00 160.590,00 14.412,00 

21.05.17 Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din 

activitati desfasurate in baza 

  1.273,00 24,00 
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contractelor/conventiilor civile 

incheiate potrivit Codului civil, 

precum si a contractelor pe 

agent 

21.05.18 Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din 

activitatea de expertiza 

contabila si tehnica, judiciara 

si extrajudiciara 

  30,00 0,00 

21.05.19 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 

5.000,00 5.432,00 460,00 

21.05.22 Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din 

arendarea bunurilor agricole 

597.000,00 574.150,00 87.141,00 

21.05.23 Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din cedarea 

folosintei bunurilor 

  28.874,00 4.769,00 

21.05.24 Regularizari 5.234.000,00 6.637.037,00 1.034.586,60 

21.05.25 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii datorate de 

asigurati 

195.000,00 174.315,00 9.052,00 

21.05.29 Contributia de asigurari sociale 

de sanatate datorata de 

persoane fizice care realizeaza 

venituri in baza contractelor de 

activ.sportiva 

613.000,00 611.086,00 48.562,00 

21.05.49 Contributii de asigurari sociale 

de sanatate aferente declaratiei 

unice 

30.234.000,00 33.164.427,00 1.655.771,00 

29.00.05 C.VENITURI NEFISCALE          1.068.000,00 949.099,70 18.755,77 

33.00.05 C2 VANZARI DE BUNURI 

SI SERVICII 

1.068.000,00 949.099,70 18.755,77 

36.05 DIVERSE VENITURI 1.068.000,00 949.099,70 18.755,77 

36.24 Venituri din compensarea 

creantelor din despagubiri 

  -2.327,00   

36.05.50 Alte venituri  1.068.000,00 951.426,70 18.755,77 

37.05 TRANSFERURI 

VOLUNTARE, ALTELE 

DECAT SUBVENTIILE 

0,00 0,00 0,00 

37.05.01 Donatii si sponsorizari       

41.00.05 IV. SUBVENTII 346.948.950,00 4.246,00 24,00 
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42. 00 SUBVENTII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 

346.948.950,00 4.246,00 24,00 

42.05 SUBVENTII DE LA 

BUGETUL DE STAT 

346.945.710,00 904,00 37,00 

42.05.26 Subventii primite de bugetul 

fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

pentru echilibrare 

250.645.620,00     

42.05.27  Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele 

aflate in concediu pentru 

cresterea copilului 

  904,00 58,00 

42.05.53 Sume alocate din bugetul de 

stat, altele decat cele de 

echilibrare, prin bugetul 

Ministerului Sanatatii  

10.002.090,00     

42.05.74 Sume alocate bugetului 

Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate, 

pentru acoperirea deficitului 

rezultat din aplicarea 

prvederilor legale referitoare la 

concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate 

86.298.000,00 0,00 -21,00 

43.05 SUBVENTII DE LA ALTE 

ADMINISTRATII 

3.240,00 3.342,00 -13,00 

43.05.05 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    

  3.373,00 25,00 

43.05.06 Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoane care 

se afla in concediu medical din 

cauza de accidente de munca si 

boli profesionale 

3.240,00 -31,00 -38,00 

47.05 SUME ÎN CURS DE 

DISTRIBUIRE 

0,00 2.823.844,00 4.359.287,00 

47.05.00 Venituri ale bugetului 

Fondului Național unic de 

asigurări sociale de sănătate, 

încasate în contul unic, în curs 

de distribuire 

  2.823.844,00 4.359.287,00 
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Cont de executie – cheltuieli decembrie 2021 

 

Cod Denumire indicator 
Credite de 

angajament 

Credite bugetare 

anuale aprobate la 

finele perioadei de 

raportare 

Plati efectuate 

cumulat 

Plati efectuate 

luna curenta 

  B                 

50. 05 CHELTUIELI- 

TOTAL       1.514.285.440,00 1.508.680.280,00 1.506.609.432,55 111.776.748,39 

50.05.0

1 

CHELTUIELI 

CURENTE 1.514.095.040,00 1.508.489.880,00 1.506.419.076,15 111.650.791,99 

50.05.1

0 

TITLUL I 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 7.118.120,00 7.118.120,00 7.112.747,00 614.321,00 

50.05.2

0 

TITLUL II BUNURI 

SI SERVICII 1.088.309.840,00 1.082.704.680,00 1.082.010.202,57 89.094.926,71 

66.05.5

1 

TITLUL VI 

TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 294.550.550,00 294.550.550,00 294.550.517,00 21.601.433,00 

50.05.5

7 

TITLUL IX 

ASISTENTA 

SOCIALA 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 

50.05.5

9 

TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI  16.800,00 16.800,00 16.380,00 1.472,00 

50.05.7

0 

CHELTUIELI DE 

CAPITAL 190.400,00 190.400,00 190.356,40 125.956,40 

50.05.7

1 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 190.400,00 190.400,00 190.356,40 125.956,40 

50.05.8

5 

PLATI EFECTUATE 

IN ANII 

PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 0,00 0,00 -1.358.319,16 -645.216,72 

66.00.0

5 

Partea a III-a 

CHELTUIELI 

SOCIAL - 

CULTURALE 1.514.285.440,00 1.508.680.280,00 1.506.609.432,55 111.776.748,39 

66.00.0

5.01 

CHELTUIELI 

CURENTE 1.514.095.040,00 1.508.489.880,00 1.506.419.076,15 111.650.791,99 

66 .05 
SANATATE 1.390.185.710,00 1.384.580.550,00 1.382.538.493,80 110.793.496,39 

66.05.0

1 

CHELTUIELI 

CURENTE 1.389.995.310,00 1.384.390.150,00 1.383.689.846,57 111.312.152,71 

66.05.1

0 

TITLUL I 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 7.118.120,00 7.118.120,00 7.112.747,00 614.321,00 

66.05.1

0.01 

Cheltuieli de salarii in 

bani 6.945.580,00 6.945.580,00 6.940.224,00 600.029,00 

66.05.1

0.01.01 Salarii de baza 5.667.810,00 5.667.810,00 5.667.810,00 499.029,00 

66.05.1 Sporuri pentru conditii 710.880,00 710.880,00 709.327,00 62.157,00 
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0.01.05 de munca 

66.05.1

0.01.06 Alte sporuri 21.310,00 21.310,00 21.160,00 1.766,00 

66.05.1

0.01.12 

Indemnizatii platite unor 

persoane din afara 

unitatii 11.960,00 11.960,00 11.814,00 1.245,00 

66.05.1

0.01.17 Indemnizatii de hrana 229.820,00 229.820,00 229.281,00 19.953,00 

66.05.1

0.01.30 

Alte drepturi salariale in 

bani 303.800,00 303.800,00 300.832,00 15.879,00 

  
   ~ hotarari judecatoresti 106.900,00 106.900,00 106.851,00 0,00 

66.05.1

0.03 Contributii 172.540,00 172.540,00 172.523,00 14.292,00 

66.05.1

0.03.01 

Contributii de asigurari 

sociale de stat 13.470,00 13.470,00 13.470,00 0,00 

66.05.1

0.03.02 

Contributii de asigurari 

de somaj 430,00 430,00 426,00 0,00 

66.05.1

0.03.03 

Contributii de asigurari 

sociale de sanatate 4.430,00 4.430,00 4.430,00 0,00 

66.05.1

0.03.04 

Contributii de asigurari 

pentru accidente de 

munca si boli 

profesionale  150,00 150,00 150,00 0,00 

66.05.1

0.03.06 

Contributii pentru 

concedii si indemnizatii 730,00 730,00 725,00 0,00 

66.05.1

0.03.07 

Contributia asiguratorie 

pentru munca 153.330,00 153.330,00 153.322,00 14.292,00 

66.05.2

0 

TITLUL II BUNURI 

SI SERVICII 1.088.309.840,00 1.082.704.680,00 1.082.010.202,57 89.094.926,71 

66.05.2

0.01 Bunuri si servicii 1.088.107.310,00 1.082.502.150,00 1.081.808.150,59 89.021.279,94 

66.05.2

0.01.01 Furnituri de birou 66.090,00 66.090,00 66.089,30 26.781,56 

66.05.2

0.01.02 

Materiale pentru 

curatenie 12.730,00 12.730,00 12.683,73 0,00 

66.05.2

0.01.03 

Incalzit, iluminat si forta 

motrica 104.870,00 104.870,00 103.959,57 20.572,92 

66.05.2

0.01.04 Apa, canal si salubritate 13.950,00 13.950,00 13.224,21 1.091,10 

66.05.2

0.01.06 Piese de schimb 28.000,00 28.000,00 27.727,37 10.143,02 

66.05.2

0.01.08 

Posta, telecomunicatii, 

radio, tv, internet 56.640,00 56.640,00 56.540,00 8.772,94 

66.05.2

0.01.09 

Materiale si prestari de 

servicii cu caracter 

functional din care: 1.087.553.280,00 1.081.948.120,00 1.081.265.563,97 88.907.695,70 

66.05.2

0.01.09.

2 

Materiale si prestari de 

servicii cu caracter 

functional pt ch.proprii 49.640,00 49.640,00 48.612,74 19.615,76 

66.05.2

0.01.30 

Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere si 

functionare, din care: 271.750,00 271.750,00 262.362,44 46.222,70 

   - sume pentru servicii 

poştale în vederea 0,00 0,00 0,00 0,00 
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distribuţiei cardurilor 

naţionale  

    - sume pentru servicii 

de mententanta si suport 

tehnic pentru sistemul 

ERP 31.750,00 31.750,00 23.756,33 9.414,01 

66.05.2

0.02 Reparatii curente 26.000,00 26.000,00 25.733,35 25.733,35 

66.05.2

0.05 

Bunuri de natura 

obiectelor de inventar 14.800,00 14.800,00 14.715,10 6.115,92 

66.05.2

0.05.30 Alte obiecte de inventar 14.800,00 14.800,00 14.715,10 6.115,92 

66.05.2

0.14 Protectia muncii 11.730,00 11.730,00 11.684,47 4.413,60 

66.05.2

0.30 Alte cheltuieli 150.000,00 150.000,00 149.919,06 37.383,90 

66.05.2

0.30.30 

Alte cheltuieli cu bunuri 

si servicii 150.000,00 150.000,00 

149.919,06 37.383,90 

50.00.5

9 
TITLUL XI ALTE 

CHELTUIELI  16.800,00 16.800,00 16.380,00 1.472,00 

50.00.5

9.17 Despagubiri civile         

50.00.5

9.40 

Sume aferente 

persoanelor cu handicap 

neincadrate 16.800,00 16.800,00 16.380,00 1.472,00 

66.05.7

0 

CHELTUIELI DE 

CAPITAL 190.400,00 190.400,00 190.356,40 125.956,40 

66.05.7

1 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 190.400,00 190.400,00 190.356,40 125.956,40 

66.05.7

1.01 Active fixe 190.400,00 190.400,00 190.356,40 125.956,40 

66.05.7

1.01.01 Constructii         

66.05.7

1.01.02 

Masini, echipamente si 

mijloace de transport 178.400,00 178.400,00 178.356,40 113.956,40 

66.05.7

1.01.30 Alte active fixe 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

66.05.0

2 

Servicii publice 

descentralizate, din care: 302.682.070,00 302.682.070,00 302.663.251,74 22.550.029,17 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -578.460,16 -323.781,33 

66.05.2

0.01.09.

1 

Materiale si prestari de 

servicii cu caracter 

medical 1.087.503.640,00 1.081.898.480,00 1.081.216.951,23 88.888.079,94 

66.05.0

3 

Produse farmaceutice, 

materiale sanitare 

specifice si dispozitive 

medicale 406.607.920,00 408.400.190,00 408.393.492,08 16.441.448,93 

66.05.0

3.01 
Medicamente cu si fara 

contributie personala 184.401.210,00 195.226.200,00 195.220.178,53 638.289,91 

  
    ~ activitatea curenta 157.058.100,00 155.901.000,00 155.900.331,48 1.181,69 

  
    ~  cost volum-rezultat 11.924.110,00 27.564.870,00 27.563.972,97 0,00 
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      ~  cost volum, din 

care: 11.688.700,00 8.054.020,00 8.053.947,68 47.000,27 

            - medicamente 

cost volum ( fara 

medicamente pentru 

pensionari cu 

compensare 90% pe 

sublista B) 11.316.400,00 7.802.510,00 7.802.506,86 0,00 

      -  medicamente cost 

volum compensate 50% 

pentru pensionari 

conform HG 

nr.186/2009 privind 

aprobarea Programului 

pentru compensarea cu 

90% a preţului de 

referinţă al 

medicamentelor, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare, 209.630,00 140.080,00 140.072,66 19.084,48 

         - medicamente cost 

volum compensate 40% 

conform HG 

nr.186/2009 privind 

aprobarea Programului 

pentru compensarea cu 

90% a preţului de 

referinţă al 

medicamentelor, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare 162.670,00 111.430,00 111.368,16 27.915,79 

  
    ~ personal contractual 59.480,00 59.480,00 55.096,40 4.632,29 

      ~ 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 3.670.820,00 3.646.830,00 3.646.830,00 585.475,66 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -21.603,55 -8.859,65 

66.05.0

3.02 
Medicamente pentru 

boli cronice cu risc 

crescut utilizate in 

programele nationale 

cu scop curativ, din 

care: 166.796.560,00 160.818.390,00 160.817.713,55 11.634.545,78 

            Programul 

national detratament 

pentru boli rare 12.428.990,00 12.620.770,00 12.620.770,00 379.378,85 

            Programul 2.146.980,00 2.251.580,00 2.251.580,00 140.060,33 
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national de tratament al 

bolilor neurologice 

            Programul 

national de tratament al 

hemofiliei si talasemiei 5.819.920,00 5.274.340,00 5.274.340,00 15.255,08 

            Programul 

national  de diabet 

zaharat 66.484.560,00 66.470.200,00 66.470.200,00 5.003.067,29 

            Programul 

national de boli 

endocrine 7.410,00 7.620,00 6.999,32 366,89 

            Programul 

national de transplant de 

organe, tesuturi si celule 

de origine umana 1.022.600,00 1.020.440,00 1.020.440,00 81.326,57 

           Programul national 

de sanatate mintala       0,00 

            Programul 

national de oncologie 56.762.800,00 53.879.660,00 53.879.660,00 4.635.256,78 

  Sume pentru 

medicamente utilizate 

in programele 

nationale cu scop 

curativ care fac 

obiectul contractelor de 

tip COST VOLUM, din 

care: 22.123.300,00 19.293.780,00 19.293.724,23 1.379.833,99 

  Subprogramul de 

tratament al bolnavilor 

cu afectiuni 

oncologice(adulti si 

copii) 21.556.690,00 18.884.890,00 18.884.890,00 1.379.833,99 

  Programul national de 

tratament pentru boli rare 

(purpura 

trombocitopenica) 348.360,00 283.690,00 283.634,25   

  Programul national de 

tratament pentru boli rare 

(alte medicamente circuit 

inchis)         

    -  Programul national 

de tratament pentru boli 

rare (mucoviscidoza) 9.000,00       

  Programul national de 

tratament al bolilor 

neurologice 209.250,00 125.200,00 125.199,98   

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -1.227,57 0,00 

66.05.0

3.03 

Materiale sanitare 

specifice utilizate in 

programele nationale 

cu scop curativ, din 

care: 6.738.440,00 6.896.890,00 6.896.890,00 355.373,78 

            Programul 3.705.090,00 3.696.930,00 3.696.930,00 328.978,47 
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national  de diabet 

zaharat 

         Programul national  

de diabet zaharat-pompe 

insulina si materiale 

consumabile         

           Programul national 

de ortopedie 2.460.550,00 2.334.950,00 2.334.950,00 14.513,67 

            Subprogramul de 

tratament al surditatii 

prin proteze auditive 

implantabile         

           Programul national 

de boli cardiovasculare 572.800,00 865.010,00 865.010,00 11.881,64 

66.05.0

3.04 

Servicii medicale de 

hemodializa si dializa 

peritoneala 41.980.710,00 39.847.710,00 39.847.710,00 3.345.339,46 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent       0,00 

66.05.0

3.05 

Dispozitive si 

echipamente medicale 6.691.000,00 5.611.000,00 

5.611.000,00 467.900,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     

-2.107,00 -221,09 

66.05.0

4 

Servicii medicale in 

ambulator 215.286.000,00 209.098.880,00 208.430.072,00 20.429.811,48 

66.05.0

4.01 

Asistenta medicala 

primara, din care: 103.472.050,00 101.576.170,00 100.909.362,00 9.696.215,91 

     - activitate curenta 
96.995.000,00 96.062.930,00 96.062.920,00 8.299.995,91 

  per capita 
    44.972.025,00 3.749.070,38 

  per servicii 
    51.090.895,00 4.550.925,53 

    - centre de permanenta 
1.574.050,00 1.693.000,00 1.563.122,00 133.680,00 

     ~ servicii de 

monitorizare a starii de 

sanatate a pacientilor in 

conditiile art.8, alin.3^1-

3^3 din Legea 

nr.136/2020, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare 2.373.000,00 2.050.300,00 1.942.080,00 643.080,00 

     ~ finantarea activitatii 

prestate de medicii de 

familie pentru serviciile 

prevăzute la art. 3 alin. 

(2) - (7) din OUG nr. 

3/2021, cu modificarile 

si completarile ulterioare 2.530.000,00 1.769.940,00 1.341.240,00 619.460,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -717,34 0,00 

66.05.0

4.02 
Asistenta medicala  

pentru specialitati 66.561.000,00 63.364.350,00 63.362.350,00 6.200.000,81 
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clinice, din care: 

      ~ activitatea curenta 
66.559.000,00 63.362.350,00 63.362.350,00 6.200.000,81 

      ~ finantarea activitatii 

prestate în cadrul 

centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19         

       ~  finantarea 

activitatii prestate de 

medicii de specialitate 

care desfasoara activitate 

de vaccinare impotriva 

Covid 19, in cadrul 

furnizorilor din 

ambulatoriul de 

specialitate pentru 

specialitatile clinice,  

inclusiv  ambulatoriul  

integrat al spitalelor , 

pentru seviciile 

prevazute la art.3, alin. 

(5^2) din OUG 3/2021, 

cu modificarile si 

completarile ulterioare 2.000,00 2.000,00     

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -37.054,95 -6.393,10 

66.05.0

4.03 

Asistenta medicala 

stomatologica, din 

care: 6.926.000,00 6.501.210,00 6.501.210,00 633.922,76 

     - activitate curenta 
6.926.000,00 6.501.210,00 6.501.210,00 633.922,76 

     -  sume pentru servicii 

medicale tratament si 

medicatie pentru 

personalul contractual 

din sistemul sanitar         

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -18.917,79 0,00 

66.05.0

4.04 

Asistenta medicala 

pentru specialitati 

paraclinice, din care: 31.397.950,00 30.992.760,00 30.992.760,00 3.251.910,00 

      ~ activitatea curenta 31.397.350,00 30.992.720,00 30.992.720,00 3.251.910,00 

      ~ Subprogramul de 

monitorizarea activa a 

terapiilor specifice 

oncologice  prin PET CT         

      ~  sume pentru 

evaluarea anuala a 

bolnavilor cu diabet 

zaharat (hemoglobina 

glicata) 600,00 40,00 40,00 0,00 

      ~ Subprogramul de 

diagnostic genetic al 

tumorilor solide maligne         
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( sarcom Ewing si 

neuroblastom ) la copii si 

adulti 

      ~ finantarea activitatii 

prestate în cadrul 

centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19         

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -3.065,58 -489,55 

66.05.0

4.05 

Asistenta medicala in 

centrele medicale 

multifunctionale, din 

care:  6.929.000,00 6.664.390,00 6.664.390,00 647.762,00 

     - activitate curenta 
6.929.000,00 6.664.390,00 6.664.390,00 647.762,00 

     -  sume pentru servicii 

medicale tratament si 

medicatie pentru 

personalul contractual 

din sistemul sanitar         

      ~ finantarea activitatii 

prestate în cadrul 

centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19         

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -5.133,59 0,00 

66.05.0

5 

Servicii de urgenta 

prespitalicesti si 

transport sanitar 4.118.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 462.200,96 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent         

66.05.0

6 

Servicii medicale in 

unitati sanitare cu 

paturi 444.183.590,00 443.102.710,00 443.100.032,60 51.552.679,82 

66.05.0

6.01 Spitale generale 434.339.190,00 433.173.210,00 433.171.949,00 50.911.197,00 

      ~ activitatea curenta 417.805.620,00 416.625.640,00 416.625.640,00 49.511.520,00 

      ~ finantarea activitatii 

prestate în cadrul 

centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19 751.600,00 666.610,00 666.309,00 136.317,00 

      ~ 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         
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      ~ Programul national 

de diagnostic si 

tratament cu ajutorul 

aparaturii de inalta 

performanta         

  Subprogramul de 

radioterapie a bolnavilor 

cu afectiuni oncologice 15.781.970,00 15.880.960,00 15.880.000,00 1.263.360,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -311.623,82 -31.114,85 

66.05.0

6.04 
Unitati de recuperare-

reabilitare a sanatatii, 

din care: 9.844.400,00 9.929.500,00 9.928.083,60 641.482,82 

  
    ~ activitatea curenta 9.841.900,00 9.927.000,00 9.927.000,00 641.482,82 

  
   ~ personal contractual 2.500,00 2.500,00 1.083,60 0,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent         

66.05.0

7 

Ingrijiri medicale la 

domiciliu 32.430,00 31.000,00 29.208,75 1.938,75 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent         

66.05.1

1 

Prestatii medicale 

acordate in baza 

documentelor 

internationale 17.275.700,00 17.275.700,00 17.274.145,80 0,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent     -361.797,82 -273.753,15 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si 

recuperate in anul 

curent-SANATATE 0,00 0,00 -1.341.709,17 -644.612,72 

66.05.5

1 

TITLUL VI 

TRANSFERURI 

INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 294.550.550,00 294.550.550,00 294.550.517,00 21.601.433,00 

66.05.5

1.01 

TRANSFERURI 

CURENTE 294.550.550,00 294.550.550,00 294.550.517,00 21.601.433,00 

66.05.5

1.01.66 

Transferuri din bugetul 

fondului national unic 

de asigurări sociale de 

sănătate către unitățile 

sanitare pentru 

acoperirea creșterilor 

salariale, din care: 292.110.550,00 292.110.550,00 292.110.517,00 21.601.433,00 

  ~ influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art.38, alin.3, lit.g) din 

Legea nr.153/2017,cu 263.357.400,00 263.357.400,00 263.357.400,00 19.506.721,00 



Raport de activitate CAS Constanta - 2021 Page 20 
 

modificările și 

completările ulterioare 

   influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art. 38 alin. 4^3  din 

Legea-cadru nr. 

153/2017,cu modificările 

și completările ulterioare 2.573.190,00 2.573.190,00 2.573.184,00 150.534,00 

   influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art. 38 alin. 4^4 din 

Legea-cadru nr. 

153/2017, cu 

modificările și 

completările ulterioare 974.400,00 974.400,00 974.396,00 78.043,00 

  ~influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art.38, alin.4 din Legea 

nr.153/2017, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare, 

din care: 23.085.980,00 23.085.980,00 23.085.965,00 1.831.761,00 

   - influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art.38, alin.4 din Legea 

nr.153/2017 

reprezentand majorarea 

cu 1/4 din diferenţa 

dintre salariul de bază, 

solda de funcţie/salariul 

de funcţie, indemnizaţia 

de încadrare prevăzute 

de lege pentru anul 2022 

şi cel/cea din luna 

decembrie 2018, 

conform art.34, alin(1) 

din OUG nr.114/2018 cu 

modificarile si 

completarile ulterioare  11.767.910,00 11.767.910,00 11.767.901,00 928.385,00 

   - influente financiare 

determinate de cresterile 

salariale prevazute de 

art.38, alin.4 din Legea 

nr.153/2017 

reprezentand majorarea 

cu 1/3 din diferenţa 

dintre salariul de bază, 

solda de funcţie/salariul 

de funcţie, indemnizaţia 

de încadrare prevăzute 

de lege pentru anul 2022 11.318.070,00 11.318.070,00 11.318.064,00 903.376,00 
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şi cel/cea din luna 

decembrie 2019, 

conform art.45 din Legea 

nr.5/2020 

  ~ majorarea acordată 

suplimentar drepturilor 

salariale cuvenite, in 

cuantum de 75%,  pentru 

personalul din unităţile 

sanitare publice, 

conform art.3^1 din 

Legea nr.19/2020, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare 0,00 0,00     

  ~majorarea acordată 

suplimentar drepturilor 

salariale cuvenite, in 

cuantum de 75%,  pentru 

personalul din unităţile 

sanitare publice, 

conform art.4, alin.(6) 

din OUG 147/2020 2.076.740,00 2.076.740,00 2.076.732,00 0,00 

  ~majorarea acordată 

suplimentar drepturilor 

salariale cuvenite, in 

cuantum de 75%,  pentru 

personalul din unităţile 

sanitare publice, 

conform art.7, alin.(8) 

din OUG 110/2021 42.840,00 42.840,00 42.840,00 34.374,00 

66.05.5

1.01.75 

Transferuri pentru 

stimulentul de risc, din 

care: 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 

  ~ sume alocate in baza 

OUG nr.43/2020, cu 

modificarile si 

completarile ulterioare si 

a Ordinului CNAS 

nr.540/2020 cu 

modificarile si 

completarile ulterioare         

  ~ sume alocate in baza 

Legii nr.82/2020 de 

aprobare a OUG 

nr.43/2020 si a Ordinului 

CNAS nr.1192/2020 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00   

68.05 ASIGURARI SI 

ASISTENTA 

SOCIALA 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 

68.05.0

1 

CHELTUIELI 

CURENTE 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 

68.05.5

7.00 

TITLUL IX 

ASISTENTA 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 
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SOCIALA 

68.05.5

7.02 Ajutoare sociale 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 

68.05.5

7.02.01 
Ajutoare sociale in 

numerar 124.099.730,00 124.099.730,00 124.070.938,75 983.252,00 

68.05.0

5 

Asistenta sociala in caz 

de boli si invaliditati 93.102.890,00 93.102.890,00 93.094.182,00 442.178,00 

68.05.0

5.01 

Asistenta sociala in caz 

de boli 93.102.890,00 93.102.890,00 93.094.182,00 442.178,00 

68.05.0

6 

Asistenta sociala pentru 

familie si copii 30.996.840,00 30.996.840,00 30.993.366,74 541.678,00 

   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent - Asistenta 

sociala     -16.609,99 -604,00 

 

           

     

b. Informații privind achizițiile publice 

 

Achizițiile efectuate de către CAS Constanța în anul 2021, 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 servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţii CAS 

Constanța, în baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele instituției, 

toate prin intermediul platformei SICAP/SEAP; 

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

contract, factură fiscală. 

În anul 2021 s-au iniţiat prin cumpărare directa în SEAP un număr de 15 achiziţii, finalizate cu 

contracte, după cum urmează:  

 Servicii mentenanță  sistem supraveghere video, sistem antiincendiu, sistem antiefracție, 

telefonie fixă, rețea TV; 

 Servicii de mentenanță aparate multifuncționale de rețea; 

 Servicii de curățenie sediu, 

 Servicii de pază sediu CAS Constanța; 
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 Servicii de transport valori; 

 Servicii de monitorizare și intervenție sistem antiefracție sediu; 

 Servicii SSM și PSI; 

 Servicii de medicină a muncii; 

 Servicii de prelucrare, selecție documente, păstrare și conservare documente; 

 Servicii lucrări reparații curente; 

 Furnizare licență sistem informatic de registratură electronica; 

 Furnizare calculatoare desktop; 

 Furnizare imprimante multifuncționale de rețea; 

 Funizare software licență antivirus pentru calculatoare; 

 Furnizare memorii, accesorii server. 

 

c. Carduri de sănătate (naționale și europene) 

 

 

 Cardul național 

Activități desfășurate în anul 2021: 
 

 Primirea pe bază de proces verbal de la CNAS a cardurilor tipărite pentru C.A.S. 

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

distribuite; Au fost predate catre Poșta Română un numar de 6.820 carduri tiparite de tip A; 

 Înregistrarea/scanarea cardurilor naţionale tipărite în contul C.A.S. Constanța, care nu au 

putut fi distribuite de către operatorul de servicii poştale şi au fost returnate la casa de asigurări 

de sănătate; Au fost recepționate de la Imprimeria Națională, scanate și numerotate un numar de 

2 carduri tiparite de tip TA pentru a fi distribuite către asigurați.  Au fost preluate de la Poșta 

Română,scanate și numerotate un număr de 743 carduri returnate; 

 Înregistrarea/scanarea cardurilor naţionale duplicat tipărite în contul C.A.S. Constanța 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 și distribuirea către asiguraţi, urmare a 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 către asigurați un număr de 1930 carduri; 

 Transmiterea cardurilor naţionale tipărite în contul C.A.S. Constanța către celelalte 

CJAS-uri/CASMB/CASAOPSNAJ ca urmare a solicitărilor acestora; Au fost trimise 47 carduri 

către alte case de asigurări de sănătate la solicitarea acestora; 

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

vederea distribuirii către asiguraţii C.A.S. Constanța care au cerut ridicarea acestora de la sediul 

casei de asigurări de sănătate; Au fost înregistrate 14 de cereri pentru transferul cardurilor de la 

alte case de asigurări de sănătate. 

 

Înregistrarea documentelor în SIUI, schimbarea stării cardurilor în CEAS şi eliberarea 

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

C.A.S. Constanța, cât şi pentru cardurile iniţial tipărite în contul altor CJAS-
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uri/CASMB/CASAOPSNAJ; Au fost înregistrate în SIUI cardurile pierdute, furate, deteriorate, 

schimbare de nume, defecte pentru care  au fost eliberate 7.412 adeverințe înlocuitoare. Au fost 

eliberate 635 adeverințe de asigurat pentru refuz card pentru cele noi și prelungirea celor 

existente. S-a procedat la suspendarea cardurilor pierdute, furate, deteriorate, defecte și 

schimbarea de nume în CEAS. S-a procedat la blocarea cardurilor noi refuzate în CEAS și 

reținerea acestora în custodia C.A.S. Constanța. 

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; 

 

În vederea activării cardurilor la medicul de familie au fost trecute în CEAS din starea 

“TRANSPORT” în “INACTIV”  un număr de 6820 duplicate + 2 invalide + 5 carduri noi. 

Arhivarea a 388  carduri refuzate şi eliberarea unui număr de 635 adeverinţe de asigurat 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 CJAS/CASMB/CASAOPSNAJ; 

Au fost deblocate cardurile cu pin gresit la ghișeu sau telefonic; 

S-au oferit informații la ghișeu sau telefonic legate de existența cardurilor naționale pentru 

persoanele interesate, consultând baza de date locală, baza din SIUI și cea pusă la dispoziție de 

Poșta Română; 

S-au facut 104 solicitări, de câte ori a fost nevoie, la suportceas@casan.ro pentru prelungirea 

adeverințelor înlocuitoare pentru cardurile duplicat netipărite la care nu avem acces. 

 

Deficiențe/ dificultăți/probleme:  
 

Există un număr încă foarte mare de carduri naționale neridicate de la C.A.S. Constanța 

concomitent cu un număr foarte mare de persoane care figurează cu card emis dar care nu au 

intrat în posesia cardului.  
 

Lipsa unei baze unice la nivelul CNAS cu toate cardurile existente la nivelul caselor 

județene, bază la care să aibă acces toate casele județene pentru a identifica locul unde se află 

cardul emis și să se poată solicita respectivei case de asigurări de sănătate transmiterea acestuia. 

În prezent acest lucru nu este posibil și de cele mai multe ori asiguratul declară cardul pierdut 

pentru a putea beneficia de servicii medicale.  

 

Cardul european 

Activități  desfășurate în anul 2021:  
 

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 în sistemul informatic în vederea tipăririi cardurilor europene/ 

certificatului de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de sănătate; 
 

În anul 2021 au fost înregistrate 5.454 carduri europene din care 384 pentru asigurații 

CASAOPSNAJ si 5.070 carduri europene pentru asigurații CNAS; 
  

mailto:suportceas@casan.ro
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Au fost emise 86 certificate de înlocuire provizorii a Cardului european de asigurări sociale 

de sănătate. 

 

Deficiențe/dificultăți/probleme: 
 

Neactualizarea nomenclatorului de localități/străzi în CEAS. Există cartiere noi ale căror 

străzi nu figurează în nomenclator. Nici o localitate din județul Constanța, cu excepția 

Municipiului Constanța, nu are introduse străzile.  
 
 

Lipsa conexiunii  celor 2 programe CEAS si SIUI. Practic pentru editarea cardului european 

se utilizează concomitent ambele programe pentru verificarea calității de asigurat și pentru 

editarea cardului european.   

 

d. Înregistrarea și actualizarea datelor referitoare la asigurați 

 

În anul 2021, Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale (EACCM) și-a 

desfășurat activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al C.A.S. Constanța, 

a fișelor de post și a planului de activitate aprobat pentru anul 2021, având în componență 11 

consilieri și un șef serviciu.  

 

Activități desfășurate în anul 2021:  
 

Validarea calității de asigurat în baza plăților efectuate prin trezorerii de către persoanele 

fără venit, în urma înregistrării la anaf a declarației unice; 

Primirea, verificarea, înregistrarea în SIUI și arhivarea documentelor justificative privind 

stabilirea calităţii de asigurat în baza cărora s-a actualizat categoria de asigurat;  

Procesarea sau reprocesarea declarațiilor D112, cu modificările şi completările ulterioare 

transmise lunar de angajatori pentru persoanele salariate; 

Înregistrarea în SIUI a angajatorilor noi pe baza CUI și a informațiilor existente pe site-ul 

oficial al Ministerului de Finanțe; 

Operarea în SIUI a modificărilor de date personale de identificare;  

Introducerea în SIUI a cetățenilor străini rezidenți în România care au optat pentru 

asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate din România; 

Validarea, la solicitarea structurii Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, a 

calității de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit 

asistenţă medicală în străinătate fără acordul casei de asigurări de sănătate şi care solicită 

recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare; 

Actualizarea tuturor categoriilor de asigurați, conform informațiilor transmise de CNPAS, 

AJPIS, MECT, ANAF, MI, MS etc.; 

Actualizarea calității de asigurat a persoanelor beneficiare de formulare europene; 

Atribuirea numărului unic de înregistrare (CNP/CID) nou născuților și copiilor fără certificat 

de naștere în vederea accesării programelor naționale de vaccinare; 

Procesarea lunară a datelor transmise de către instituțiile care gestionează diverse categorii 

de asigurați conform protocoalelor încheiate; 

Emiterea adeverințelor de asigurat pentru persoanele care s-au adresat unităților spitalicești 

din Municipiul Bucuresti inclusiv pentru persoanele care aveau cardul național emis;  
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Rezolvarea solicitărilor scrise înregistrate la C.A.S. Constanța sau a celor primite pe e-mail 

privind istoricul de asigurat, adeverințe de asigurat/neasigurat, actualizare categorie/stare 

asigurat, diverse alte cereri formulate de persoane fizice și juridice în legatură cu evidență 

asiguraților. 

Întocmirea de răspunsuri către contribuabilii plătitori înregistrați prin declarația D112; 

Consilierea persoanelor care întocmesc declarația D112 cu privire la erorile de înregistrare, 

în mod special pentru persoanele aflate sau care s-au întors din concediu îngrijire copil, concediu 

fără plată, suspendare de activitate, etc.;  

Informarea prin acordarea suportului legislativ sau consilierea contribuabililor cu privire la 

obligațiile de plată la FNUASS, în mod special a persoanelor care nu realizează venituri sau alte 

persoane prevăzute la art. 180 din Codul Fiscal; 

Întocmirea balanței lunare a asiguraților, machetei cm2034, situațiilor privind concediile 

medicale și transmiterea acestora la CNAS; 

Operarea modificărilor privind calitatea de asigurat ca urmare a notelor interne primite; 

Întocmirea răspunsurilor online la solicitările persoanelor aflate în carantină/izolare conform 

cu normele impuse în urma pandemiei cu sars-cov2. 

 

Deficiențe/dificultăți/probleme: 
 

O serie de spețe apărute în urma pandemiei cu Sars-CoV2 și a restricțiilor rezultate de 

normele impuse în toate țările. 

Transmiterea datelor de catre  ANAF se face cu  întârziere. 

Informațiile furnizate de modulul “gestiune asigurați” din SIUI privind calitatea de asigurat 

dar și istoricul de asigurat nu sunt întotdeauna complete fapt ce ne obligă să solicităm 

contribuabililor documente justificative pentru a valida corect calitatea de asigurat. Exemplu: 

studenții care au avut calitatea de salariat, masteranzii, beneficiarii legilor speciale sau a 

certificatelor cu grad de handicap, gravide/lehuze, beneficiarii programelor naționale de sănătate, 

persoanele posesoare de decizii de pensionare neraportate de CNPAS, asigurații casei 

AOPSNAJ, coasigurații de pensionari etc..  

Netransmiterea la timp a informațiilor de către instituțiile cu care CNAS/C.A.S. Constanța 

are încheiate protocoale de colaborare a dus la creșterea volumului de documente solicitate, la 

mărirea numărului de persoane care s-au adresat direct serviciului nostru dar și consum de timp 

și forță de muncă pentru activități redundante. 

Alte dificultăți cu care ne-am confruntat în anul 2021: lipsa de informație sau transmiterea 

de informații eronate de către furnizorii de servicii asiguraților, trimiterea inutilă a asiguraților la 

C.A.S. Constanța fără verificarea prealabilă a calității de asigurat în PIAS, îndrumarea 

asiguraților aparținând de casa AOPSNAJ către C.A.S. Constanța, solicitarea de către furnizorii 

de servicii a adeverințelor de asigurat atât pentru persoanele posesoare de card național cât și 

pentru persoanele cărora nu le-au fost emise carduri, trimiterea la C.A.S. Constanța a persoanelor 

care au împlinit 18 ani în vederea solicitării cardului național, prezentarea persoanelor fără setul 

complet de documente justificative ale calității de asigurat.  

Neactualizarea funcționalităților SIUI pentru gravide și beneficiarii PNS în sensul în care 

aceste categorii sau stări pot fi actualizate odată cu raportarea furnizorilor de servicii medicale. 

Neactualizarea bazei de date privind persoanele cetățeni străini la momentul 

obținerii/rezilierii dreptului de rezidență pe teritoriul României.  

 

Propuneri 
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Adaptarea tuturor operațiunilor efectuate și îmbunătățirea răspunsurilor la solicitările 

persoanelor în urma pandemiei cu sars-cov2, conform cu normele impuse; 

Creare unei funcționalități a SIUI care să facă posibilă vizualizarea istoricului de modificări 

asupra unui CNP cu indicarea utilizatorului care a efectuat respectivele modificări.  

Actualizarea listei categoriilor de asigurați și a documentelor justificative ale calității de 

asigurat atât în legislația specifică (concordanță cu codul fiscal, modificarea legii sănătății, 

modificarea ordonanței privind documentele justificative ale calității de asigurat) cât și în 

nomenclatoarele SIUI . 

 

e. Concedii medicale 

 

   Concedii medicale Persoane Fizice   

  Activitati desfășurate in anul 2021:  
 

Verificarea și operarea în SIUI a persoanelor fizice care se asigură pe bază de contract de 

asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor  

art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concedii și indemnizații de asigurări sociale de 

sănătate; 

 Verificarea și înregistrarea în SIUI a persoanelor preluate în plată conform prevederilor art. 

23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concedii și indemnizații de 

asigurări sociale de sănătate; 

 Verificarea și înregistrarea in SIUI a adeverintelor care atesta stagiul de asigurare, în vederea 

stabilirii stagiului de cotizare asimilat, pentru persoanele preluate în plată conform prevederilor 

art. 23 alin. (2) și art. 32 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concedii și indemnizații 

de asigurări sociale de sănătate; 

 Verificarea și înregistrarea în SIUI a  documentelor justificative şi actele de evidenţă 

necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din FNUASS; 

 Verificarea datelor persoanelor care se asigură pe bază de contract, operarea în SIUI și 

tipărirea contractelor de asigurare, conform prevederilor  art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 

privind concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate; 

 Generarea lunară a declarațiilor privind contribuția datorată bugetului FNUASS în SIUI; 

 Generarea rapoartelor de debit și trimiterea acestora din SIUI în ERP; 

 Operarea extraselor de cont, pentru plățile efectuate prin bănci și transmiterea acestora în 

ERP; 

 Preluarea datelor privind încasările prin casierie și virament din ERP; 

 Emiterea dispozițiilor de încasare  pentru plățile care se fac prin casieria unității; 

 Verificarea doc. justificative privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de 

sănătate: 

- Verificarea completării corecte a cererilor-tip privind solicitarea indemnizației de 

asigurări; 

- 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, nr. zile de concediu medical, cuantumul indemnizației de asigurări sociale de 

sănătate; 
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- Înregistrarea certificatelor medicale în SIUI; 

- Întocmirea referatelor de plată, aferente fiecărei persoane în plată; 

- Întocmirea statelor de plată; 

 Emiterea și trimiterea deciziilor de impunere privind contribuția datorată la bugetul 

FNUASS. 

 Operarea și tipărirea actelor adiționale la contractul de asigurare pentru concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

 Actualizarea din oficiu a venitului de asigurare pentru persoanele asigurate pe bază de 

contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 

 Emiterea notificărilor privind încetarea contractului din inițiativa C.A.S. Constanța. 
 

Anul 2021 - Persoane fizice 

Contracte 

noi de 

asigurare 

Solicitări 

încetarea 

contractului 

Acte 

adiționale 

Decizii de 

impunere 

trimise prin 

poștă 

Nr. cereri 

privind 

solicitare 

indemnizatii 

Nr. 

certificate 

medicale 

Sume 

plătite   

(mii lei) 

107 16 8 4 438 438 3.002,94 

 

Deficiențe/dificultăți/probleme: 
 

Este necesară actualizarea modulelor Concedii medicale și Evidența contribuabililor, 

conform modificărilor legislative și îmbunătățirea timpilor de răspuns ai aplicației. 

 

Concedii medicale Persoane Juridice 

   

Activitati desfășurate in anul 2021:  

 

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

privind certificatele de concediu medical de la angajatori care poartă mențiunea “Ne asumăm 

răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru corectitudinea determinării 

drepturilor de indemnizații sociale de sănătate”. 

Verificarea certificatelor de concediu medical anexate în 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. 

Întocmirea adreselor către structura Medic Șef prin care se înaintează certificatele medicale 

însoțite de centralizatoare în vederea verificării modului de completare şi verificare a acestora.  

Verificarea existenței ori a concordanței contului bancar al angajatorului și înregistrarea în  

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. 

Întocmirea documentaţiei necesară plăţii către angajatori a indemnizaţiilor de concediu 

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

Întocmirea 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 și întocmirea corespondenței cu angajatorii în legătura cu refuzul la plată sau  

întocmirea referatului de rectificare care se înaintează spre aprobare și operare la Direcția 

Economică. 

Primirea, verificarea, înregistrarea şi arhivarea documentelor prelucrate în cadrul serviciului, 

conform reglementărilor legale. 

În anul 2021 au fost înregistrate un nr. de 25.919 cereri  de restituire/recuperare concedii 

medicale  persoane juridice,  in suma de 112.203.824,00 lei. 

 

Deficiențe/dificultăți/probleme: 
 

Perioade de nefuncționare a SIUI sau perioade cu viteza lentă de funcționare; 

Neprocesarea în SIUI a Declarației 112; 

Lipsa Declarației 112 din SIUI din motive de “erori de validare”,  datorate depășirii nr. zile 

de concediu de maternitate ori depășirea nr. de 90 zile de concediu medical fără viza medicului 

expert; 

Calcul eronat al nr. zile ca baza de calcul; 

Calcul eronat al nr. zile care se suportă de către angajator, respectiv din FNUASS; 

Certificate de concediu medical cu omisiuni la completarea  rubricilor  obligatorii de către 

angajator;   

 

 

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi 

medicamente și dispozitive medicale ( Direcția Relații Contractuale) 

 

 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, atât în anul 2020 cât și în anul 2021 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. 
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În vederea asigurării continuității furnizării de servicii medicale, medicamente si 

dispozitive medicale către asigurati, în temeiul HG nr. 696/2021 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 2021-2022, al 

Ordinului MS/CNAS 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 în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări 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 atât în anul 2020, cât 

și în anul 2021. 

Având în vedere faptul că prevederile HG nr. 696/2021 și ale Ordinului MS/CNAS nr. 

1068/627/2021 au aplicabilitate începând cu data de 01.07.2021, precum și contextul pandemic 

al anului 2021 care a generat o serie de modificări legislative de adaptare a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate la nevoile reale de a limita efectele răspândirii coronavirusului 

Covid-19, Casa de Asigurări Constanța a avut în vedere o mai bună distribuție din punct de 

vedere teritorial a furnizorilor de servicii medicale, sens în care, în luna iulie2021 a demarat 

sesiunea de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală. 

 

În baza actelor normative aplicabile pentru anii 2021-2022, 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; 

4. Ofertele furnizorilor de servicii medicale; 

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

6. Necesitatea adaptării sistemului de asigurări sociale de sănătate la contextul epidemiologic 

actual, respectiv la asigurarea resurselor necesare pentru asigurarea tratamentului bolnavilor 

Covid, precum și la acordarea serviciilor medicale cu respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii coronavirusului Covid-19,  

 Numărul de contracte pe tipuri de asistență medicală încheiate în anul 2021: 

- 993 contracte încheiate pe tipuri de asistențe  medicale, precum și pentru furnizarea 

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate; 

- 4 contracte pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor 

naţionale de sănătate curative; 

- 1 contracte asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile 

paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate curative pentru finanţarea 

programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate; 
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- 5 contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii 

incluşi în Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 

renală cronică; 

- 2  contract  de servicii radioterapie în cadrul Subprogramului de radioterapie a 

bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi; 

- 82 Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul Programelor Naţionale De 

Sănătate Curative; 

- 167 contracte de monitorizare COVID la asistența medicală primară; 

-   48 contracte de vaccinare la asistența medicală primară; 

 

 

 Numărul de contracte pe tipuri de asistență medicală încheiate în anul 2020 : 

- 981 contracte încheiate pe tipuri de asistențe  medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

- 5 contracte pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor 

naţionale de sănătate curative; 

- 2 contracte asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile 

paraclinice în cadrul unor programe naționale de sănătate curative  pentru finanţarea 

programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative; 

- 5 contracte pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii 

incluşi în Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 

renală cronică; 

- 2  contract  de servicii radioterapie în cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor 

cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi; 

- 90 contracte Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul Programelor 

Naţionale De Sănătate Curative.  

  

 Credite de angajament – materiale și prestări de servicii cu caracter medical 

 

 Medicamente cu și fără contribuție personal – Nr. contracte = 87 

La medicamentele cu și fără contribuție personală creditele  de angajament  pe anul 2021 au 

fost cu 10,02% mai mici decât în 2020, adică un buget anual de 184.401,21 mii lei. Precizăm 

că decontările se realizează conform consumului de medicamente (decontări în sumă de 

204.928,39 mii lei în anul 2020 și 180.025,40 mii lei în anul 2021). 

 

 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în Programele naționale 

de sănătate cu scop curativ - Nr. contracte = 9  

La medicamentele utilizate în Programele naționale de sănătate curative creditele de 

angajament au fost în anul 2021 cu 31,69% mai mari decât cele din 2020, adică un buget 

anual de 166.796,56 mii lei (decontări în sumă de 126.657,64 mii lei în anul 2020 și 

164.791,39 mii lei în anul 2021). 
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 Materiale sanitare specifice, utilizate în Programele naționale de sănătate cu scop 

curativ  

La medicamentele utilizate în Programele naționale de sănătate curative creditele de 

angajament au fost în anul 2021 cu 7,71% mai mari decât cele din 2020, adică un buget anual 

de 6.738,44 mii lei (decontări în sumă de 6.256,34 mii lei în anul 2020 și 6.724,26 mii lei în 

anul 2021). 

 

 Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală- Nr. contracte = 5 

Bugetul alocat în anul 2021 pentru servicii de dializă a fost mai mic cu 2,97% decât cel din 

2020, adică un budet anual de 41.980,71 mii lei (servicii medicale de hemodializă și dializă 

peritoneală decontate în sumă de 41.600,47 mii lei în anul 2020 și 40.185,20 mii lei în anul 

2021). 

 

 Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice - Nr. contracte = 

2 

Credite de angajament  aprobate  în anul  2021 au fost  mai mari cu 6,94% decât cele din 

2020, adică un buget anual de 15.781,97 mii lei (servicii medicale de radioterapie decontate în 

sumă de 14.659,52 mii lei în anul 2020 și 15.781,44 mii lei în anul 2021). 

 

 Dispozitive și echipamente medicale - Nr. contracte = 74 

Credite de angajament  aprobate  în anul  2021 au fost  mai mari cu 2,26% decât cele din 

2020, adică un buget anual de 6.691 mii lei (decizii emise  în sumă de 6.540 mii lei în anul 

2020 și 6.691 mii lei în anul 2021), insuficient pentru aprobarea tuturor cererilor depuse la 

CAS datorită creșterii necesității concentratoarelor de oxigen în contextul pandemiei cu Sars-

Cov2, astfel că la finele anului 2021 lista de așteptare cuprinde 204 dispozitive medicale în 

valoare de 200,41 mii lei, pe categorii și tipuri de dispozitive medicale, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Categorie / Tip Dispozitiv Medical Cant. Valoare (RON) 

C1 C2 C3 C5 

  A - Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.     

1. A01 - Proteza auditiva 182 192.696,14 

  C - Dispozitive pentru incontinenta urinara     

2. C02 - Sac colector de urina 6 100,44 

3. C02 - Sac colector de urina 6 105,48 

  D - Proteze pentru membrul inferior     

4. D034 - Proteza de gamba . modulara 1 2.501,01 

  F - Dispozitive de mers     

5. F051 - Fotoliu rulant cu antrenare manuala / electrica 1 886,33 

  G1 - Orteze pentru coloana vertebrala     

6. G0141 - Orteze toracolombosacrale . corset Cheneau 1 1.215,53 

  G3 - Orteze pentru membrul inferior     
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7. 
G0392 - Orteze corectoare de statica a piciorului . 

sustinatori  plantari cu nr. mai  
1 60,16 

  H - Incaltaminte ortopedica     

8. 
H011 - Ghete . diformitati cu numere pana la 23 

inclusiv 
1 289,15 

  K - Echipamente pentru oxigenoterapie     

9. K03 - Aparat de ventilație noninvazivă 3 1.732,62 

  M - Proteză externă de sân     

10. M01 - Proteză externă de sân și accesorii (sutien) 2 818,52 

  TOTAL 204 200.405,38 

 

 Asistenţa medicală primară - Nr. contracte = 352 

Pentru asistența medicală primară – activitate curentă, creditele de angajament pentru anul 

2021 au fost cu 2,59% mai mari decât cele din 2020, adică un buget anual de 96.995 mii lei. 

Precizăm că serviciile medicale acordate asiguraților au fost acordate în proporție de 98,70% 

din bugetul anual disponibil ( servicii medicale decontate în sumă de 94.485,00 mii lei în 

anul 2020 și 95.727,42 mii lei în anul 2021). 

Această creștere s-a datorat creșterii numărului de consultații pe oră, în condițiile în care 

acestea sunt acordate în regim on-line (la distanță). 

În ceea ce privește centrele de permanență, în anul 2021 creditele de angajament au fost cu 

1,97 % mai mari decât cele din 2020, , adică un buget anual 1.574,05 mii lei (au fost 

decontate gărzi în sumă de 1.525 mii lei în anul 2020 și 1.571,48 mii lei în anul 2021). 

De menționat că activitatea medicilor de familie s-a dublat încă din anul 2020 datorită 

activitătii de  monitorizare COVID cu un număr de 167 contracte în anul 2021, precum și 

activitate de vaccinare începând cu luna mai 2021 prin încheierea unui număr de 48 

contracte  până la finele anului 2021. 

Pentru aceste activități s-a alocat un buget anual de 4.903 mii lei din care s-au decontat 

servicii de monitorizare în suma de 1.999,01 mii lei, 33.541 inoculări (vaccinări) în sumă de 

1.346,46 mii lei și programări pentru vaccinare în sumă de 124,50 mii lei. 

 

 

Pandemia COVID-19, a pus presiune atât asupra resurselor umane, financiare, precum și 

materiale. Pentru asigurarea accesibilității la serviciile din asistența medicală primară, în anul 

2021 au fost întreprinse mai multe modificări legislative care au facilitat accesul la acest prim 

nivel de contact al pacientului cu sistemul sanitar, precum și măsuri pentru limitarea răspândirii 

infecțiilor cu virusul SARS-COV2, astfel:  

- monitorizarea la domiciliu a pacienților oligosimptomatici sau asimptomatici, pacienți 

pentru care nu este necesară internarea în  unitățile de asistență spitalicească  

- activitatea de vaccinare (inclusiv la domiciliul pacientului) 

- activitatea de testare  
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       În anul 2021, instituția noastră a avut în derulare 350 de contractate pentru furnizarea 

serviciilor medicale primare, cu aproximativ 420 de medici. Toți aceștia, în funcție de resursele 

pe care le-au avut, au răspuns apelului de a se implica atât pentru limitarea răspândirii infecțiilor 

cu virusul SARS-COV2, cât și pentru tratarea bolnavilor infectați. Implicarea acestora, s-a 

concretizat în încheierea a 203 contracte pentru monitorizarea pacienților infectați cu covid 19, a 

48 de contracte pentru activitatea de vaccinare și a 140 de contracte pentru testare (cu 146 de 

medici care efectuează testare). 

 În baza contractelor mai sus menționate, aceștia au efectuat aproximativ 26.000 de 

servicii de monitorizare și aproximativ 35.600 de vaccinări(inoculari), inclusiv vaccinări la 

domiciliul pacienților, 272. Aceste servicii au fost efectuate cu efort susținut din partea medicilor 

de familie, pe lângă cele 2.600.000 de servicii medicale primare acordate pacienților din listele 

proprii.   

 O altă activitate însemnată a fost reprezentată și de eliberarea concediilor medicale de 

izolare și carantină, pe care, în 85% din cazuri, tot medicii de familie le eliberează. Spre 

exemplu, în anul 2021, medicii de familie au eliberat 11.552 de certificate medicale pentru 

izolare și 4442 pentru carantinare, dintr-un total de 17.377 certificate medicale Covid - 19 .    

 În anul 2021 la nivelul asistenței medicale primare din județul Constanța au fost acordate 

aproximativ 2.600.000 de servicii medicale de către medicii de familie, însemnând o medie de  

6500 servicii /medic/an.  

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice - Nr. 

contracte = 203 

Asistența medicală de specialitate pentru specialitățile clinice a beneficiat în anul 2021 de o 

creștere cu 22,99% față de 2020, adică un buget anul de 66.561 mii lei (servicii medicale 

decontate în sumă de 51.258,00 mii lei în anul 2020 și 66.555,83 mii lei în anul 2021). 

A existat o preocupare constantă pentru acoperirea specialităților deficitare 

(gastroeneterologie pediatrică, neonatologie, pneumologie pediatrică, oncologie pediatrică). 

 

 Asistenţa medicală stomatologică, activitate curentă- Nr. contracte = 148 

 

Bugetul alocat pentru anul 2021 a fost cu 20,50% mai mare decât cel din 2020, adică un 

buget anual de 6.926 mii lei (servicii medicale decontate în sumă de 5.506 mii lei în anul 

2020 și 6.915,14 mii lei în anul 2021). 

 

 Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice, activitate curentă 

Creditele de angajament  aprobate în anul  2021 au fost cu 16,77% mai mari decât cele ale 

anului 2020 fiind incluse și cheltuielile de monitorizare pentru pacienții diagnosticați cu 

Covid-19 și pentru pacienții diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli 

cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare, precum și servicii 

prevenție pentru persoane >40 ani decontate peste valoare de contract, o modificare 
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legislativă importantă, în sensul că asigurații cu aceste afecțiuni pot beneficia de analize de 

laborator și investigații medicale paraclinice după epuizarea valorii de contract a furnizorului, 

într-un interval de 5 zile de la data prezentării pentru programare.  

Buget anual este de 31.278,44 mii lei (servicii medicale paraclinice decontate în sumă de 

26.132,77  mii lei în anul 2020 și 31.278,44 mii lei în anul 2021). 

 

 Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină 

fizică și de reabilitare - Nr. contracte = 32 

Creditele de angajament aprobate pentru anul 2021 au fost cu 1,28% mai mari decât cele ale 

anului 2020, insuficiente datorită intrării a 10 furnizori noi la contractare ceea ce a însemnat 

o diminuare a valorii de contract datorită creșterii punctajului realizat de furnizori, adică un 

buget anual de 6.929 mii lei (consultații și ședinte de recuperare decontate în sumă de 

6.840,00 mii lei în anul 2020 și 6.877,97 mii lei în anul 2021).  

 Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar neasistat- Nr. contracte = 8 

Credite de angajament aprobate pentru anul 2021 au fost cu 13,39% mai mari decât cele ale 

anului 2020, adică un buget anual de 4.118 mii lei (servicii de transport sanitar neasistat 

decontate în sumă de 3.566,64 mii lei în anul 2020 și 4.042,40 mii lei în anul 2021). 

 

 Spitale generale, activitate curentă - Nr. contracte = 35 

În anul 2021, în ceea ce privește asistența medicală spitalicească, menționăm că au fost 

creșteri ale creditelor de angajament față de cele din anul 2020 în proporție de 11,05%, 

inclusiv cheltuiale efective ale unităților sanitare cu paturi care tratează bolnavi Covid-19, 

precum și realizările până la nivel maxim ce poate fi contractat pentru unitățile sanitare cu 

paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecțiuni acute, în 

conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează modalitatea de decontare a 

serviciilor medicale spitalicești pe perioada stării de alertă, adică un buget anual de 

417.805,62 mii lei (servicii medicale spitalicești decontate în sumă de 371.652,92 mii lei în 

anul 2020 și 416.539,71 mii lei decontate în 2021).   

In cursul anului 2021 s-au încheiat contracte de vaccinare cu Spitalul Orășenesc Hârșova, 

Spitalul Municipal Mangalia și cu Spitalul Municipal Medgidia.  Pentru activitatea de 

vaccinare s-a alocat un buget anual de 751,60 mii lei și s-au decontat servicii de vaccinare în 

sumă de 716,86 mii lei.  

 

 Unități de recuperare-reabilitare a sănătății în unitati sanitare cu paturi (sanatorii 

şi preventorii), activitate curentă - Nr. contracte = 4 

 

Creditele de angajament  aprobate  pentru anul 2021 pentru unitățile de recuperare – 

reabilitare a sănătății au fost de 9.841,90 mii lei, valoarea acestora raportat la anul 2020 fiind 

mai mică cu 10,77%. Adresabilitatea la acest domeniu de asistență a scăzut datorită 

contextului pandemiei Sars-Cov2 și a obligativității de prezentare în baza de tratament fie 

având vaccinarea completă, fie pe baza testelor rapide antigen valabile 48 ore care presupun 
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costuri suplimentare asiguraților (servicii sanatoriale decontate în sumă de 11.030,45 mii lei 

în anul 2020 și 9.708,91 mii lei în anul 2021).  

 

 Îngrijiri medicale la domiciliu - Nr. contracte = 1 

Bugetul alocat în anul 2021 pentru îngrijirile medicale la domiciliu a fost de 32,43 mii lei, 

față de 41 mii lei buget alocat în anul 2020 cu 20,90% mai mic decât cel din 2020, 

adresabilitatea fiind scăzută în contextul pandemiei (servicii medicale de îngrijiri la 

domiciliu decontate în sumă de 18,33 mii lei și 28,46 mii lei în anul 2021). 

 

 Situația aprobărilor de dispozitive medicale  

În anul 2021 au fost emise 4975 decizii de procurare dispozitive medicale în valoare de 

6.687,25 mii lei față de 5105 decizii în anul 2020 în valoare de 6.553,39 mii lei. 

Deciziile de procurare dispozitive medicale în anul 2021 au fost eliberate pe tipuri de 

dispozitive medicale, astfel: 

1. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L. – 462 decizii emise în anul 2021 

2. Dispozitive pentru protezare stomii – 1415 decizii emise în anul 2021 

3. Dispozitive pentru incontinenta urinara – 1006 decizii emise în anul 2021 

4. Proteze pentru membrul inferior – 117 decizii emise în anul 2021 

5. Proteze pentru membrul inferior – 7 decizii emise în anul 2021 

6. Dispozitive de mers – 334 decizii emise în anul 2021 

7. Incaltaminte ortopedica – 191 decizii emise în anul 2021 

8. Dispozitive pentru deficiente vizuale – 5 decizii emise în anul 2021 

9. Echipamente pentru oxigenoterapie – 992 decizii emise în anul 2021 

10. Proteză externă de sân – 153 decizii emise în anul 2021 

11. Orteze pentru coloana vertebrala – 119 decizii emise în anul 2021 

12. Orteze pentru membrul superior – 8 decizii emise în anul 2021 

13. Orteze pentru membrul inferior – 166 decizii emise în anul 2021 

 

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, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate de către ordonatorul principal de credite.  

 

 Situația aprobărilor de îngrijiri la domiciliu  

În anul 2021 au fost avizate  25 de solicitări de îngirjiri medicale la domiciliu, pentru care au fost 

decontate 1693 de servicii, față de 978 de servicii medicale decontate în anul 2020.  

 Furnizarea de medicamente cu și fără contribuție personală 

 Numar contracte UPC  

o la 01.01.2021 - 96 contracte cu 383 farmacii 
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o la 31.12.2021 - 87 + 1 (* FARMACIA TEI are contract numai pe CVR) cu 356 farmacii 

o 01.01.2021 – 31.12.2021 – 10 contracte încetate cu acordul părților 

o la contractarea din iulie 2021 începand cu 01.08.2021 a intrat in contract cu CAS CT, un 

furnizor nou 

 Numar contracte PNS 

o la 01.01.2021 - 90 contracte cu 356 farmacii 

o la 31.12.2021 – 82 contracte cu 348 farmacii 

o 01.01.2021 – 31.12.2021 – 8 contracte incetate cu acordul partilor 

 Credite de angajament 2021 

 Medicamente cu și fără contribuție personală 

o Activitate curenta – 157.058.100,00 lei 

o Pensionari 40% - 3.670.820,00 lei 

o Unice CV – 11.316.400,00 lei 

o Pensionari 50% CV – 209.000,00 lei 

o Pensionari 40% CV – 162.670,00 lei 

o CVR – 11.924.110,00 lei 

 Programe naționale de sănătate 

o Diabet zaharat, medicamente – 66.481.574,54 lei 

o Diabet zaharat, teste adulti – 3.536.610,00 lei 

o Diabet zaharat, teste copii – 168.480,00 lei 

o Oncologie – 45.790.663,52 lei 

o Stare posttransplant – 1.022.600,00 lei 

o Boli rare, scleroza laterala amniotrofica – 104.000,00 lei 

o Boli rare, mucoviscidoza adulti – 138.340,00 lei 

o Boli rare, mucoviscidoza copii– 347.140,00 lei 

o Boli rare, fibroza pulmonara idiopatica – 103.750,00 le 

o Boli rare, distrofie musculara Duchenne – 3.036.720,00 lei 

o Boli rare, angioedem ereditar – 353.650,00 lei 

o Boli rare, limfangioleiomiomatoza – 8.760,00 lei 

o Oncologie CV – 10.655.475,47 lei 

o Mucoviscidoza CV – 9.000,00 lei 

 

 Activitatea de evaluare 

    În anul 2021 au fost evaluați un număr de 907 furnizori de servicii medicale, de dispozitive 

medicale, de medicamente şi materiale sanitare, față de anul 2020 când numărul acestora a fost  

de 605 furnizori. 
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Creșterea numărului de decizii de evaluare emise se explică prin faptul că la asistența medicală 

primară (350 contracte) s-a efectuat evaluarea la fiecare 2 ani, precum și evaluarea  furnizorilor 

nou-veniti la contractarea din 01.08.2021. 

 

Creșterea numărului de decizii de evaluare emise se explică prin faptul că la asistența medicală 

primară (350 contracte) s-a efectuat evaluarea la fiecare 2 ani. Începand cu Noul Contract-cadru 

aprobat prin HG 696/2021, pentru furnizorii care au, potrivit legii, obligația acreditării/înscrierii 

în procesul de acreditare, decizia de evaluare nu mai este document obligatoriu la contractare. 

 

 

 

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 prin 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 bună colaborare și o continuă dezvoltare a relațiilor  cu organismele de legătură din statele 

membre UE/SEE/Confederația Elvețiană. 

 

Sumele rambursate de CAS Constanta în anul 2021 pentru cheltuielile ocazionate de 

acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul național de asigurări de 

sănătate, aflate pe teritoriul altor state UE și formulare acord bilateral cu Republica 

Turcia (E125, E127 si TR/R10), în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul 

sănătății la care România este parte, totalizează 17.274,15 mii lei. 

Cea mai mare parte a sumelor a fost rambursată în baza formularelor E 125 si E 127 sosite din 

Uniunea Europeană, restul, formulare TR/R10 acord bilateral cu Republica Turcia, 

nesemnificativ, ca urmare a solicitărilor individuale pentru recuperarea cheltuielilor asiguraților 

români care au beneficiat de asistența medicală devenită necesară în timpul țederii pe teritoriul 

unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene. 

 

În anul 2020 sumele rambursate de CAS Constanta pentru cheltuielile ocazionate de 

acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul național de asigurări de 

sănătate, aflate pe teritoriul altor state, în baza documentelor internaționale cu prevederi în 

domeniul sănătății la care Romania este parte, totalizează 16.034,89 mii lei. 
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Recuperarea de către statul român a cheltuielilor ocazionate de prestațiile medicale 

acordate străinilor aflați pe teritoriul României se refera atât la la asistența medicală 

devenită necesară de care au beneficiat asiguratii străini în timpul șederii pe teritoriul statului 

român și pentru care au prezentat cardul european de asigurări de sănătate sau certificatul 

provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate, cât și la asistența medicală de care au 

beneficiat posesorii formularelor europene S1 si S2, plata acestor servicii făcându-se de către 

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

legătură român, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate de la instituțiile asiguratoare 

emitente de carduri și formulare din străinatate, în baza facturilor E 125 RO emise de CAS 

Constanța. 

Astfel, în anul 2020 au fost raportate de către furnizori de servicii medicale pentru care au 

fost emise 258 facturi E 125 RO în cuantum de 304.099,66 lei, iar în anul 2021 au fost emise 452 

facturi E 125 RO în cuantum de 707.050,50 lei.  

 

 

 

     Situația numărului de formulare europene emise și primite în anul 2021 

Nr. 

Crt. 

Tip formular Formulare europene 

emise 

Formulare europene 

primite 

   1 E104 sau similar 145 135 

   2 E106 sau S1 sau similar 21 1358 

   3 E107 sau similar 7 216 

   4 E108 sau similar 61 468 

   5 E109 sau similar - 84 

   6 E112 25 - 

   7 E121 sau similar 101 16 

   8 E125 452 3602 

   9 E126 4 23 

 10 E127 - 204 

 11 CIP 80 - 

 12 

 

R/TR sau TR/R 26 12 

 

În anul 2021 au fost emise un număr de 25 de formulare europene S2 pentru tratament programat 

în țările U.E. după cum urmează: 3 formulare pentru Austria, 2 formulare pentru Belgia (din care 

1 formular anulat- motiv Covid-19), 2 formulare pentru Elveția, 1 formular pentru Franța, 7 

formulare pentru Germania și 10 formulare pentru Italia. 

Probleme întâmpinate în anul 2021: 

 

- Viteza de răspuns a aplicației SIUI este scăzută, una dintre cauze fiind modificările 

efectuate în timpul raportărilor lunare ale furnizorilor. La majoritatea modulelor din SIUI - 

nu se generează corect rapoartele lunare/ trimestriale, ele sunt în continuare incomplete 
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sau nu respectă corelatiile între câmpuri, motiv pentru care este în continuare nevoie de 

evidențe paralele; 

- Dificultăți în verificarea raportărilor depuse de către furnizori spre decontare datorită 

următoarelor cauze: lipsa generării de către SIUI a unor rapoarte cerute de legislație sau/și 

neconcordanțe între legislație și SIUI, situații care îngreunează activitatea personalului, 

putându-se crea posibilitatea efectuării, fără voie, a unor decontări eronate; aceste 

probleme s-au acutizat pe fondul modificărilor permanente aduse legislației în contextul 

epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului Covid-19. 

- Utilizarea aplicației informatice SIUI implică un timp de așteptare mare pentru obținerea 

informațiilor dorite sau pentru încărcarea 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); 

- Comunicarea către asiguraţi fără confirmare de primire a deciziilor de procurare 

dispozitive medicale emise de către CAS Constanţa, situaţie care nu permite gestionarea 

eficientă a creditelor de angajament utilizate; 

- Atribuții suplimentare pe parcursul pandemiei, ca efect al punerii în aplicare prin 

intermediul caselor de asigurări de sănătate a unor serii de acte normative (monitorizare 

covid, vaccinare, etc.), cu consecința supradimensionării atribuțiilor pentru personalul 

Direcției. 

- Nepreluarea modificarilor legislative în aplicația informatică în timp util, cu consecința 

imposibilității validării/decontării unor servicii medicale. 

 

 

4. Respectarea relațiilor contractuale de către furnizorii de servicii 

medicale (Serviciul Control) 

 

 

 

În anul 2021, conform planului anual de activitate, pentru structura de control din cadrul 

Casei de Asigurări de Sănătate CONSTANȚA, compusă din 8 consilieri (de la 01/01/2021 – 

30/06/2021), și din 7 consilieri (01/07/2021 – 31/12/2021), a fost prevăzut inițial un număr de 

306 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi 

materiale sanitare.  

A fost realizat efectiv un număr de 1.048 acțiuni de control la 969 furnizori de servicii 

medicale, din care:   

 1.042 acțiuni de control la furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistență 

medicală; 
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 6 acțiuni de control la persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de 

concedii medicale conform OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acțiunile de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive 

medicale şi materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acțiuni de control, astfel: 

 334 acțiuni de control tematic;  

 697 acțiuni de control operativ; 

 17 acțiuni de control inopinat. 

 

Urmare acțiunilor de control derulate în anul 2021 au fost imputate sume în valoare de 

2.315.550,91 lei, iar sumele recuperate au fost în valoare de 715.550,91 lei  

 

A. Activitatea de control 

I. Principalele obiective avute în vedere la efectuarea acțiunilor de control pe domenii 

de asistență medicală: 

1. Asistența medicală primară 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării; 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul cabinetului.      

 

2. Asistență ambulatorie de specialitate clinică, acupunctură, planificare familială şi 

îngrijiri paliative 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării, şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente.      

 

3. Asistență ambulatorie de specialitate paraclinică 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării, şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Verificare respectării clauzelor contractuale; 
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 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente.      

 

4. Asistență medicală ambulatorie de specialitate stomatologică 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării; 

 Verificare respectării clauzelor contractuale; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente.      

 

5. Asistență medicală spitalicească 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării, şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente.      

 

6. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină 

fizică și de reabilitare 

 Verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul furnizorului      

 

7. Îngrijiri medicale la domiciliu 

 Verificarea modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente la nivelul furnizorului      

  

8. Asistență medicală de urgență la domiciliu şi transport sanitar neasistat 
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 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării, şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii valorii de contract; 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a clauzelor contractuale; 

 Concordanța între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate 

de către C.A.S, şi serviciile consemnate în evidențele specifice existente.      

 

9. Furnizori de medicamente 

 Verificare modului de respectare de către furnizor a condițiilor existente la momentul 

evaluării; 

 Verificare respectării clauzelor contractuale; 

 Concordanța între cantitatea de medicamente eliberate şi cantitatea de medicamente aflate 

în gestiunea farmaciei în perioada verificată.      

 

10. Dispozitive medicale 

 Concordanța între serviciile raportate şi documentele existente la nivelul furnizorului.      

 

11. Programe Naționale de Sănătate 

 încadrarea în bugetul aprobat, precum și modul în care fondurile alocate au fost utilizate 

potrivit destinațiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse în programul respectiv;  

 respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților legate de derularea 

programelor de sănătate;  

 realitatea indicatorilor raportați;  

 acuratețea și validarea datelor colectate și raportate;  

 eventuale disfuncționalități în derularea programelor; 

 alte aspecte ce pot fi constatate la fața locului. 

 

 

II.  Principalele disfuncționalități şi iregularități identificate în cursul acțiunilor de 

control pe domenii de asistență medicală: 

1. Asistența medicală primară 

 Prescripții medicale eliberate unor pensionari ce nu se încadrau în cadrul programului de 

compensare cu 90% a unor medicamente din lista B; 
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 Prescripții medicale compensate 100% eliberate în baza unor legi speciale, unor  

persoane ce nu dețineau legal această calitate (veterani, persoane cu handicap, revoluționari, 

plată directă, șomaj); 

 Prescripții medicale emise unor pacienți în regim de compensare, în perioada în care 

aceștia figurau internați în regim de spitalizare continuă; 

 Prescripții medicale emise pe numele unor persoane decedate;  

 Eliberare de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice; 

 Acordarea de certificate de concedii medicale fără respectarea legislației în vigoare; 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis prescripția medicală 

/recomandarea necesară pentru procurarea unui dispozitiv medical; 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis recomandarea pentru 

efectuarea serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor.  

 

2. Asistență ambulatorie de specialitate clinică, acupunctură, planificare familială şi 

îngrijiri paliative 

 Prescripții medicale eliberate fără raportarea consultației; 

 Completarea incorectă a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice; 

 Servicii clinice acordate pe baza unor bilete de trimitere cu perioada de valabilitate 

depășită; 

 Servicii clinice acordate unor persoane care, la data prescrierii, erau decedate; 

 Prescripții medicale emise pe numele unor persoane decedate; 

 Servicii clinice acordate unor persoane care, la data prescrierii, aceștia figurau internați în 

regim de spitalizare continuă; 

 Prescripții medicale emise unor pacienți în perioada în care aceștia figurau internați în 

regim de spitalizare continuă; 
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 Prescripții medicale compensate 100% eliberate în baza unor legi speciale, unor  

persoane ce nu dețineau legal această calitate (veterani, persoane cu handicap, revoluționari, 

plată directă, șomaj); 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis prescripția medicală 

/recomandarea necesară pentru procurarea unui dispozitiv medical; 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis recomandarea pentru 

efectuarea serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor.  

 

3. Asistență ambulatorie de specialitate paraclinică 

 Servicii paraclinice acordate pacienților în perioada când aceștia figurau internați în 

regim de spitalizare continuă; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a anunța casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor.  

 

4. Asistență medicală ambulatorie de specialitate stomatologică 

 Servicii medicale dublate pe același dinte; 

 Servicii medicale raportate eronat în aceeași zi; 

 Servicii stomatologice acordate unor pacienți care figurau internați în regim de spitalizare 

continuă. 

 

5. Asistență medicală spitalicească 

 Prescripții medicale eliberate eronat unor pacienții pe categoria de asigurat șomer și 

veteran; 

 Prescripții medicale pe numele unor persoane decedate (ulterior datei decesului); 

 Prescripții medicale eliberate unor pacienții în perioada în care aceștia figurau internați în 

regim de spitalizare continuă; 
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 Lipsa eliberării unor prescripții medicale la externarea pacienților acolo unde situația o 

impunea; 

 Neinformarea medicului de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate 

din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital, cu obligația ca acesta să 

conțină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, transmise direct sau prin 

intermediul asiguratului; 

 Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate, incidente activității desfășurate de furnizorii de servicii medicale ce face obiectul 

contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate; 

 Necompletarea formularelor cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate -bilet de trimitere către unitățile sanitare ambulatorii sau cu paturi de recuperare 

medicală, medicină fizică şi de reabilitare şi prescripția medicală electronică în ziua externării 

pentru medicamente cu şi fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu toate datele 

pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare 

 Data externării raportată ulterior datei decesului; 

 Consum de medicamente raportate după data decesului pacientului; 

 Servicii medicale neefectuate; 

 Completarea eronată a situațiilor lunare întocmite pe propria răspundere a sumelor 

privind influențele financiare rezultate din aplicarea Legii 153/2017; 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis prescripția medicală 

/recomandarea necesară pentru procurarea unui dispozitiv medical; 

 Neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis recomandarea pentru 

efectuarea serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor; 

 Neraportarea corectă şi completă a consumului de medicamente conform prevederilor 

legale în vigoare şi să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată 

din bugetul Fondului şi al Ministerului Sănătății; spitalul care nu are pagină web proprie 
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informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, 

care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum. 

 

6. Asistență medicală de recuperare, reabilitare  

 Neraportarea corectă şi completă a consumului de medicamente conform prevederilor 

legale în vigoare şi să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată 

din bugetul Fondului şi al Ministerului Sănătății; spitalul care nu are pagină web proprie 

informează despre acest lucru casa de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, 

care va posta pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum. 

 

7. Îngrijiri medicale la domiciliu 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor. 

 

8. Asistență medicală de urgență la domiciliu şi transport sanitar neasistat 

 Neutilizarea tuturor resurselor (mijloace de transport și personal) în vederea efectuării 

curselor primite de la SAJ; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de sănătate, despre 

modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de 

servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să îndeplinească în 

permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor. 

 

9. Furnizori de medicamente 

 Prescripții medicale eliberate unor pacienți / aparținători decedați; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a nu utiliza în campaniile publicitare ale 

farmaciilor aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, referințe la 

medicamentele compensate şi gratuite sau la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu excepția 

informării asupra faptului că farmacia eliberează medicamente compensate şi gratuite; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a nu elibera medicamentele din sublistele A, B, C 

- secțiunile C1 şi C3 şi din sublista D, din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi 
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completările ulterioare, ale căror preturi pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu prețul 

de referință; 

 Nerespectarea obligației furnizorului de a nu elibera prescripțiile medicale care nu conțin 

toate datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă; 

 Neraportarea corectă şi completă a consumului de medicamente conform prevederilor 

legale în vigoare şi să publice pe site-ul propriu suma totală aferentă acestui consum suportată 

din bugetul Fondului şi al Ministerului Sănătății;  

 

10. Dispozitive medicale 

 Lipsa unui exemplar al recomandării medicale la nivelul furnizorului; 

 Nerespectarea obligației furnizorului ca pe toată perioada de închiriere a dispozitivului 

medical, furnizorul, care rămâne proprietarul dispozitivului medical, să monitorizeze utilizarea 

acestuia, având obligația ca în cazul recuperării dispozitivului după încetarea perioadei de 

închiriere la termen/înainte de termen să anunțe în termen de 5 zile lucrătoare casa de asigurări 

de sănătate cu care a încheiat contract; 

 Acordarea unor dispozitive medicale pentru persoane care au decedat anterior datei 

serviciului efectuat. 

   

11. Programe Naționale de Sănătate 

 Medicamente cu termen de valabilitate expirat. 

 

III. Principalele măsuri propuse urmare acțiunilor de control pe domenii de asistență 

medicală: 

1. Asistența medicală primară 

 Imputația unor prescripții medicale eliberate unor pensionari ce nu se încadrau în cadrul 

programului de compensare cu 90% a unor medicamente din lista B; 

 Imputația unor prescripții medicale compensate 100% eliberate în baza unor legi speciale, 

unor  persoane ce nu dețineau legal această calitate (veterani, persoane cu handicap, 

revoluționari, plată directă, șomaj); 

 Imputația unor prescripții/servicii medicale acordate unor pacienți ce figurau internați;  

 Imputația unor servicii / prescripții medicale acordate unor persoane care, la data 

prescrierii, erau decedate;  
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 Avertisment pentru eliberare de medicamente fără respectarea protocoalelor terapeutice; 

 Avertisment pentru acordarea de certificate de concedii medicale fără respectarea 

legislației în vigoare; 

 Avertisment pentru neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis prescripția 

medicală /recomandarea necesară pentru procurarea unui dispozitiv medical; 

 Avertisment pentru neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis 

recomandarea pentru efectuarea serviciilor medicale de îngrijiri medicale la domiciliu; 

 Avertisment pentru nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de 

sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului 

de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să 

îndeplinească în permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor. 

 

2. Asistență ambulatorie de specialitate clinică, acupunctură, planificare familială şi 

îngrijiri paliative 

 Avertisment pentru unele servicii medicale acordate cu bilet de trimitere în afara 

perioadei de valabilitate; 

 Avertisment pentru unele prescripții medicale eliberate fără raportarea consultației; 

 Avertisment pentru completarea incorectă a biletelor de trimitere pentru investigații 

paraclinice; 

 Avertisment pentru nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de asigurări de 

sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului 

de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte şi să 

îndeplinească în permanentă aceste condiții pe durata derulării contractelor; 

 Avertisment pentru neraportarea consultației medicale în urma căreia s-a emis prescripția 

medicală /recomandarea necesară pentru procurarea unui dispozitiv medical; 

 Imputația unor servicii clinice și prescripții medicale acordate unor persoane care, la data 

prescrierii, erau decedate; 

 Imputația unor servicii clinice acordate unor persoane ce figurau internate în regim de 

spitalizare continuă; 

 Imputația unor prescripții medicale compensate 100% eliberate în baza unor legi speciale, 

unor  persoane ce nu dețineau legal această calitate (veterani); 
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  Imputația unor servicii clinice acordate pe baza unor bilete de trimitere cu perioada de 

valabilitate depășită; 

 Sancțiuni contractuale pentru prescrieri de medicamente cu şi fără contribuție personală 

din partea asiguratului care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile 

în domeniul sănătății. 

 

3. Asistență ambulatorie de specialitate paraclinică 

 Imputații pentru investigații paraclinice efectuate pe perioada când pacienții se aflau 

internați în regim de spitalizare continuă; 

 Imputații și avertisment și pentru nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa 

de asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza 

încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea 

produce efecte; 

 Imputații pentru servicii paraclinice efectuate cu bilete de trimitere cu termen de 

valabilitate expirat; 

 

4. Asistență medicală ambulatorie de specialitate stomatologică 

 Imputații pentru servicii medicale dublate pe același dinte și servicii medicale raportate 

eronat în aceeași zi; 

 Imputații pentru servicii stomatologice acordate unor pacienți care figurau internați în 

regim de spitalizare continuă.  

 

5. Asistență medicală spitalicească 

 Imputații pentru prescripții medicale eliberate eronat unor pacienții pe categoria de 

asigurat șomer și veteran; 

 Imputații pentru completarea eronată a situațiilor lunare întocmite pe propria răspundere 

a sumelor privind influențele financiare rezultate din aplicarea Legii 153/2017; 

 Sancțiuni contractuale pentru completarea unor prescripții medicale pentru achiziționarea 

de dispozitive medicale și neînregistrarea consultației medicale în SIUI; 

 Sancțiuni contractuale pentru neanunțarea oricăror modificări apărute în structura 

furnizorului în termen de 24 ore de la data producerii efectelor contractuale; 
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 Sancțiuni contractuale pentru lipsa eliberării unor prescripții medicale la externarea 

pacienților acolo unde situația o impunea și completarea / codificarea eronată a FOCG / FSZ; 

 Sancțiuni contractuale pentru neraportarea corectă şi completă a consumului de 

medicamente conform prevederilor legale;  

 

6. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină 

fizică și de reabilitare 

 Sancțiuni contractuale pentru neraportarea corectă şi completă a consumului de 

medicamente conform prevederilor legale;  

 

7. Îngrijiri medicale la domiciliu  

 Sancțiuni contractuale pentru nerespectarea obligației furnizorului de a notifica casa de 

asigurări de sănătate, despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii 

contractului de furnizare de servicii medicale, cel târziu în ziua în care modificarea produce 

efecte. 

 

8. Asistență medicală de urgență la domiciliu şi transport sanitar neasistat 

 Sancțiuni contractuale pentru neanunțarea modificărilor oricăreia dintre condițiile care au 

stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale 

 

9. Furnizori de medicamente 

 Imputații pentru prescripții medicale eliberate unor pacienți / aparținători decedați; 

 Sancțiuni contractuale pentru raportări / înregistrări eronate a CIM  în evidența cantitativ-

valorică.  

 

10. Dispozitive medicale 

 Avertisment pentru lipsa unui exemplar al recomandării medicale la nivelul furnizorului; 

 Sancțiuni contractuale pentru nerespectarea obligației furnizorului ca pe toată perioada de 

închiriere a dispozitivului medical, furnizorul, care rămâne proprietarul dispozitivului medical, 

să monitorizeze utilizarea acestuia, având obligația ca în cazul recuperării dispozitivului după 

încetarea perioadei de închiriere la termen/înainte de termen să anunțe în termen de 5 zile 

lucrătoare casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract; 



Raport de activitate CAS Constanta - 2021 Page 52 
 

 Imputații pentru acordarea unor dispozitive medicale pentru persoane care au decedat 

anterior datei serviciului efectuat. 

 

11. Programe Naționale de Sănătate 

 Imputații pentru materiale sanitare / medicamente expirate, în cadrul programului de 

oncologie și diabet zaharat și boli de nutriție. 

 

IV.      Nr. cazuri în care au fost sesizate organele abilitate cu privire la aspectele constatate 

cu ocazia acțiunilor de control efectuate: 

 Nu a fost cazul. 

V.      Contestații ale rapoartelor de control 

 nr. total contestații înregistrate: 2 

 nr. contestații respinse: 0 

 nr. contestații admise şi motivarea admiterii: 2 admise. Atașăm în copie procesele verbale 

de soluționare a contestațiilor. 

 VI. Modalitatea de soluționare a sesizărilor, petițiilor repartizate spre soluționare 

structurii de control 

 În cursul anului 2021 au fost înregistrate și repartizate serviciului control spre 

soluționare un număr de 108 de sesizări și petiții. Dintre acestea un număr de 73 de sesizări au 

avut drept obiect persoanele fizice sau juridice ai căror salariați beneficiază de concedii medicale 

conform OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Multe din sesizări au fost rezolvate, de către consilierii serviciului control, telefonic, 

pentru celelalte fiind necesară întocmirea dispozițiilor de serviciu. 

 

 

B. Principalele probleme întâlnite în desfășurarea activității de control: 

 

 cadrul legal (ex. restrictiv/permisiv, situație de fapt nereglementată, etc.): necesitatea 

introducerii avertismentului, ca primă sancțiune, în cazul furnizorilor de servicii medicale 

spitalicești, având în vedere faptul că, sancțiunile ar trebui să fie proporționale cu gravitatea 

abaterilor constatate (indiferent de numărul FOCG/secția unde se constată iregularități ale 

modului de completare a  FOCG, sancțiunea este aceeași).   

 resurse (umane, materiale, etc.): personalul a fost insuficient, având în vedere atât situația 

creată de pandemie cât și volumul mare de rapoarte de control ce au fost întocmite (>1000) în 

cursul anului 2021; 
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 organizatorice (comunicare, proceduri, delegare atribuții, etc.): pentru scurtarea duratei 

acțiunii de control ar fi necesară întocmirea unui singur document la terminarea acțiunii de 

control, PVC sau raport de control. 

 alte probleme: funcționarea SIUI este principala problemă care determină în foarte multe 

cazuri întârzieri în ceea ce privește finalizarea/raportarea acțiunilor de control. 

 

C.    Propuneri de îmbunătățire a activității de control: 

 la nivelul casei de asigurări de sănătate: încadrarea de personal, achiziționarea de 

echipamente IT performante ( mai ales imprimante ), reînnoirea parcului auto. 

 la nivelul sistemului de asigurări de sănătate: 

 

 

 

5. Activități specifice Direcției Medic Șef 

 

 

1. Medic Șef și Serviciul medical 
 

În cadrul serviciului/compartimentului au fost desfasurate o serie de activităţi specifice, şi 

anume: 

     •  Preluarea dosarelor pentru investigația PET CT la pacienții cu afecțiuni oncologice și 

transmiterea lunară la CNAS - 145 dosare în anul 2021; 

    •  Primirea deciziilor pentru dosarele PET-CT de la CNAS si transmiterea lor catre 

pacienți – 145 decizii ( 140 dosare avizate si 5 dosare neavizate); 

     •  Au fost înregistrate în SIUI în anul 2021, 460 formulare terapeutice Cost Volum 

Rezultat(CVR) pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free) 

destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C: 

- Număr dosare CVR verificate și transmise la CNAS: 460  

- număr fișe de evaluare a rezultatului medical: 457 

- număr înstiințări de intrerupere tratament/imposibilitate de evaluare tratament:3  

- corectie dosare dublate: 18 

  •  Analizarea de către Comisia de Analiza a 860 (845 validate și 15 nevalidate) de cazuri 

neconfirmate de către SNSPMPDSB, din punct de vedere al datelor clinice și medicale pentru 

care se solicită reconfirmarea de către unitățile sanitare cu paturi; 

           • Verificarea și avizarea din punct de vedere medical a 25 rapoarte medicale a pacienților 

care solicită Formularul E112(S2) – Atestat privind mentinerea prestatiilor în curs pentru 

asigurarea de boală – maternitate 

• Au fost informaţi furnizorii de servicii medicale/medicamente, despre modificările 

legislaţiei specifice, în vederea punerii în aplicare a noilor prevederi; 

•  Verificarea certificatelor de concediu medical și acordarea avizului medical, în vederea 

recuperării/plății sumelor pentru indemnizațiile de concedii medicale. A fost verificată 
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respectarea regulilor de eliberare a certificatelor de concediu medical, conform prevederilor 

OUG nr.158/2005 si Ord. Nr.15/32/2006, pentru 24955 cereri depuse de angajatori pentru 

recuperarea sumelor pentru indemnizațiile de concedii medicale plătite angajatilor și pentru un 

numar de 420 cereri de solicitare indemnizatie concedii medicale depuse de persoane fizice; 

  • În urma verificării respectării prevederilor legale de acordare a concediilor medicale , s-

au întocmit 1437 note de refuz/amânare la plată; 

 • Corecții raportări concedii medicale an 2021 – 178, întretinerea dialogului cu furnizorii 

(telefonic și e-mail) până în faza de tratare a respectivelor erori. Casa de Asigurari de Sanatate 

Constanța a avut încheiate 582 de convenții privind eliberarea concediilor medicale încheiate cu 

medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu și cu spitale; 

  • Au fost întocmite solicitări (adrese, email-uri, dialog la telefon) către furnizorii aflați în 

contract cu CAS Constanța și alte case de asigurări în vederea remedierii erorilor de raportare , 

erori care nu permit procesarea raportărilor furnizorilor din Constanța și alte județe – 

aproximativ 5/luna; 

 • Verificarea și analizarea documentelor depuse de 72 de persoane asigurate, pentru 

care eliberarea certificatelor de concediu medical se face de catre CAS Constanta, conform 

legislatiei privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; 

 • Au fost eliberate 121 de certificate de concediu medical de catre CAS Constanta, 

conform legislatiei privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; 

  • S-a realizat consilierea furnizorilor de servicii medicale, a beneficiarilor de Certificate 

de Concediu Medical, a angajatorilor, a unor structuri (compartimente/servicii) din cadrul CAS 

Constanța care au solicitat lămuriri legate de modul de eliberare, completare, acordare a 

Certificatelor de concediu medical (telefonic, prezentare directă, adresă scrisă, e-mail…), precum 

şi precizări legate de cauzele care au stat la baza invalidării unor certificate cuprinse în adresele 

transmise de Serviciul Medical către angajatori; 

 

 În situaţia existenţei disfuncţionalităţilor în procedura de raportare lunară a C.M. de către 

medicii si pentru corectarea acestora, cu privire la:  

 

- modul de completare si acordare a CM ; 

- modul de operare a datelor de pe CM, în sistem informatic, de către personalul desemnat de la 

nivelul unităţii sanitare cu paturi,   

 

s-a procedat la analiza şi rezolvarea deficienţelor constatate. 

 

 • Furnizarea de informații în vederea fomularii raspunsurilor la solicitările adresate în 

scris/email și înregistrate la CAS Constanta de catre contribuabili sau furnizorii de servicii 

medicale – realizată de catre consilierul de Relatii Publice/Purtator de Cuvant din cadrul CAS 

Constanta. 

 • In contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 a existat un volum de activitate mare 

cu privire la numeroasele solicitari, petiții, email-uri, apeluri linie telefonică, solicitări directe din 

partea asiguraților, medicilor prescriptori și angajatorilor, cu privire la modul de completare și de 

eliberare a certificatelor de concediu medical pentru carantină și izolare. Dificultatea activității 

desfășurate în perioada de pandemie a fost sporită și de faptul că au existat foarte multe 

modificari legislative cu privire la modul de acordare și completare a certificatelor de concediu 

medical (modificarea și completarea OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
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asigurari sociale de sanatate,  aprobarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 

158/2005, aprobarea noului model unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor 

privind utilizarea si modul de completarea cerificatelor de concediu medical pe baza carora se 

acorda indemnizati iasiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de 

asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin Ord. MS nr.1192/745//2020 cu 

modificari si completari ulterioare ale Ord. MS nr.1909/856/2021, aprobarea Listei bolilor 

infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor,la domiciliul acestora, la locatia 

declaratade acesta sau, după caz, în unități sanitare sau locațtii alternative atașate acestora, 

precum și Listei unităților sanitare de bază în care se trateaza persoanele bolnave prin H.G. nr. 

921/2020).  

 • Participarea la 13 ședinte de lucru a Comisiei mixte de monitorizare și competență 

profesionalăa a cazurilor de malpraxis la Direcția de Sănătate Publică Constanța. 

 

 

2.  Compartimentul Programe de Sănătate   

       In anul 2021 Programele Naționale de Sănătate s-au derulat în conformitate cu prevederile 

H.G. nr. 155/2017 și ale Ordinului Președintelui CNAS nr.  245/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

A. La nivelul judetului Constanta, in anul 2021 s-au derulat 10 programe naționale de 

sănătate  prin spitalele din judet și farmaciile cu circuit deschis. 

             Compartimentul programe si subprograme de sanatate prelucrează, transmite și 

 

1. Programul national de boli cardiovasculare: 

- implantare de stimulatoare cardiace 

- intervenţii de chirurgie cardiovasculară – adulti 

- intervenţii de chirurgie vasculară 

2. Programul national de oncologie cu 4 subprograme: 

- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 

- Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice 

- Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin 

endoprotezare 

- Subprogramul de Radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice realizate in 

regim de spitalizare de zi (adulti si copii) 

3. Programul national de diabet zaharat 

4. Programul național de tratament al bolilor neurologice: 

- Programul național de tratament al bolilor neurologice 

- Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - 

Programul national de tratament al bolilor neurologice 

5. Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei : 

- Hemofilie fara inhibitori - substituţia profilactică continuă  

- Hemofilie fara inhibitori- -substituţia profilactică intermitentă/ de scurtă durată 

- Hemofilie fara inhibitori -  tratamentul "on demand" (curativ) al accidentelor 

hemoragice 
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- Talasemie 

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare cu 14 subprograme : 

- Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice 

- Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute 

- Boala Fabry 

- Boala Pompe 

- Tirozinemie 

- Scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive 

           - Purpura trombocitopenică imună cronică la copii şi adulţii splenectomizaţi şi 

nesplenectomizaţi (Sume pentru medicamente ce fac obiectul contractelor de tip cost-volum - 

Programul national de tratament pentru boli rare - Purpura trombocitopenica imuna cronica la 

bolnavii splenectomizati sau nesplenectomizati) 

- Atrofie musculară spinal 

- Mucoviscidoză adulti si copii 

- Scleroză laterală amiotrofică 

- Fibroză pulmonară idiopatică 

- Distrofie musculară Duchenne 

- Angioedem ereditar 

- Limfangioleiomiomatoza 

7. Programul national de boli endocrine 

8. Programul national de ortopedie: 

- Endoprotezare 

- Implanturi de fixare 

9. Programul national de transplant de oragane, tesuturi si celule de origine umana – 

Stare posttransplant 

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

cronica 

 

Unitatile sanitare cu paturi din judet prin care se deruleaza PNS sunt urmatoarele:  

 

•  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, care deruleaza:  

- Programul national de boli cardiovasculare 

- Programul national de oncologie 

- Programul national de diabet zaharat 

- Programul național de tratament al bolilor neurologice 

- Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei 

- Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare: Boli neurologice degenerative/ 

inflamator-imune forme cornice si acute, Boala Fabry, Boala Pompe, Tirozinemie, Scleroză 

sistemică şi ulcerele digitale evolutive, Purpura trombocitopenică imună cronică la copii şi 

adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, Atrofie musculară spinal 

- Programul national de boli endocrine 

- Programul national de ortopedie 

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

•   Spitalul Municipal Mangalia - Programul national de oncologie 

•   S.C.  Affidea Romania SRL - Programul national de oncologie 

•   Ovidius Clinical Hospital - Programul national de oncologie 
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•   S.C. Fresenius Nephrocare Romania S.R.L. - Programul national de supleere a functiei renale 

la bolnavii cu insuficienta renala cronica 

•   S. C. Nefrocare Med S.R.L..- Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu 

insuficienta renala cronica – unitate sanitara preluata prin absorbtie de S.C. Fresenius 

Nephrocare Romania S.R.L. 

•  S.C. Diaverum Romania S.R.L. - Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii 

cu insuficienta renala cronica 

•   S.C. Eurodializa S.R.L. - Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu 

insuficienta renala cronica 

 

In cele 12 luni ale anului 2021,  38966 de pacienți din județul Constanța au beneficiat de 

 

1. Programul national de boli cardiovasculare = 293 pacienți ; 

2. Programul national de oncologie = 3821 pacienți tratați și 1138 tratați prin radioterapie; 

3. Programul national de diabet zaharat = 33459 pacienți tratați, 8095 adulti 

automonitorizați și 143 de copii  automonitorizați; 

4. Programul național de tratament al bolilor neurologice – 86 de pacienți cu scleroză 

multiplă tratați 

5. Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei = 29 pacienți cu 

hemofilie tratați și 7 pacienți cu talasemie; 

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare = 96 pacienți 

7. Programul national de boli endocrine = 39 pacienți; 

8. Programul national de ortopedie = 341 pacienți; 

9. Programul national de transplant de oragane, tesuturi si celule de origine umana = 111 

bolnavi tratați posttransplant; 

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

= 1000 pacienți. 

 

In anul 2021, Compartimentul Programe de Sanatate al CAS Constanța a realizat următoarele 

activitati: 

•  S-a urmărit utilizarea eficientă a sumelor alocate pentru asigurarea în spital şi în ambulatoriu a 

medicamentelor specifice fiecărui program de sănătate derulat în judeţul Constanta şi încadrarea 

în bugetul alocat; 

•  Verificarea existentei angajamentelor legale, a realității sumei datorate și a condițiilor de 

exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice 

după caz, transmise de către furnizorii de servicii medicale-unităţi sanitare cu paturi şi centre de 

dializă, care saă ateste operațiunile respective în cadrul Programelor/subprogramelor naționale de 

sanatate curative; 

•  Procesarea, verificarea sși validarea electronică prin SIUI a raportărilor on-line ale furnizorilor 

de servicii medicale - unități sanitare cu paturi care derulează programe/subprograme naționale 

de sanatate curative; 

•  Primirea și verificarea borderourilor și facturilor de achiziție însotite de documentele 

justificative privind activitățile realizate lunar, transmise pe suport de hartie și /sau in format 

electronic, după caz, de către furnizorii de servicii medicale-unităţi sanitare cu paturi, aflați în 

relații contractuale cu CAS pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sanatate 

curative; 
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•  S-au primit şi verificat facturile însoţite de documente justificative privind achiziţia 

medicamentelor şi materialelor sanitare înaintate de unităţile sanitare şi s-au întocmit deconturile 

pentru plata serviciilor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative; 

• S-a monitorizat după CNP evidenţa bolnavilor care beneficiază de medicamente specifice 

prescrise în cadrul programelor, la nivelul fiecărei unităţi sanitare prin care se derulează 

programe naţionale cu scop curativ; 

•  S-a verificat  concordanţa între datele transmise de către furnizorii de servicii medicale în SIUI 

şi cele  pe suport de hârtie luându-se măsuri de remediere a deficienţelor; 

•  Primirea si verificarea declaratiilor de servicii lunare pentru Subprogramul de radioterapie a 

bolnavilor cu afectiuni oncologice; 

•  S-au primit și verificat declarațiile de servicii lunare și anexele privind mișcarea pacienților 

dializați, între centrele de dializă; 

• S-au primit, verificat şi validat raportările lunare, trimestriale şi anuale ale furnizorilor de 

servicii de dializă; 

• S-au introdus în sistemul informatic datele necesare validării serviciilor de dializă pentru 

pacienţii constanţi, beneficiari ai programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu 

insuficienţă renală cronică (intrările / ieșirile din contract a pacienților dializatț în centrele de 

dializă aflate în contract cu CAS Constanta); 

•  S-au generat şi transmis către furnizorii de servicii medicale-centre de dializa a notificărilor 

lunare și iîntocmirea notificărilor aferente regularizărilor trimestriale privind sumele ce urmează 

a fi facturate și a deconturilor aferente; 

•  S-au  întocmit şi transmis lunar la C.N.A.S., la termenele prevazute, situaţiile referitoare la 

pacienţii trataţi suplimentar, pacienţii trataţi temporar şi locurile vacante, pentru programul de 

supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica, precum și a altor situații 

solicitate cu privire la acest program;  

•  S-au verificat trimestrial listele cu CNP-urile raportate de furnizorii de servicii de dializă cu 

lista CNP-urilor furnizată  de  Registrul  Renal  Român  şi  pusă  la  dispoziţia  CAS  Constanța  

de  către  Direcţia  Programe Curative, pentru perioada octombrie-decembrie 2020 si ianuarie-

septembrie 2021 şi s-a transmis la CNAS raportul privind rezultatul verificării în SIUI și în 

Registrul Renal Roman a pacienților care au efectuat ședințe de dializă în centrele de 

hemodializă în contract cu CAS Constanța pentru trimestrele IV 2020 si I-III 2021; 

•  S-a realizat monitorizarea, analizarea și centralizarea, la nivelul CAS, a modului de derulare a 

Programelor naționale de sănatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor specifici fizici si 

de eficiență de către unitățtile sanitare cu paturi și centrele de dializă, conform prevederilor 

legale în vigoare și a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sănatate. S-au 

întocmit rapoartele trimestriale de monitorizare (analiza comparativă a costului mediu/asigurat 

din machetele de raportare si din Ordinul de aprobare a Normelor tehnice de realizare a 

programelor nationale de sănătate curative) care au fost transmise către Directorul General și 

Direcția Medic Șef . 

•  S-a fundamentat necesarul de credite de angajament pentru fiecare program/subprogram 

derulat; 

•  S-a întocmit  şi  transmis la C.N.A.S. situaţia privind estimarea creditelor de angajament 

aferente programelor naţionale de sănătate curative necesare pentru anul 2021; 

•  S-au  primit, verificat, centralizat şi transmis la C.N.A.S., lunar, trimestrial (cumulat de la 

începutul anului) și anual, a machetelor cuprinzând situația centralizată pe județ a indicatorilor 
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fizici și de eficiențăa realizați pentru fiecare program/subprogram național de sănătate cu scop 

curativ, în termenul stabilit prin normele legale în vigoare; 

•  S-a făcut analiza și s-a întocmit fundamentarea cu privire  la repartizarea fondurilor aprobate 

pentru derularea fiecărui program/subprogram de sănătate curativ, în vederea încheierii 

contractelor si a actelor aditionale la acestea; 

• S-au transmis către Direcția Relații Contractuale a CAS Constanța, în urma analizei și 

fundamentării repartizării fondurilor aprobate pentru derularea fiecarui program/subprogram de 

sănătate curativ, referatele întocmite în vederea încheierii contractelor și a actelor adiționale la 

acestea; 

• Împreună cu Direcţia Relaţii Contractuale s-au repartizat creditele de angajament aprobate 

pentru anul 2021 şi s-a solicitat suplimentarea şi redistribuirea lor, în funcţie de situaţiile ivite în 

cursul trimestrului, astfel încât să fie asigurată derularea fără disfuncţionalităţi a programelor de 

sănătate; 

• S-a inaintat deschiderea de credit bugetar aferenta Subprogramului de radioterapie a bolnavilor 

cu afectiuni oncologice si Programului national de supleere a funcției renale la bolnavii cu 

insuficiență renală cronică, lunar, către Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, pentru 

plata serviciilor medicale; 

• S-au transmis catre CNAS–T.I. informari privind disfunctionalitatea aplicatiei SIUI; 

• S-a intocmit și înaintat trimestrial către Compartimentul Acorduri /Reglementări europene și 

Formulare europene Situația privind bolnavii posesori de carduri europene, beneficiari ai 

Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica, pe 

centre de dializa și număr card european precum și copiile cardurilor europene; 

• S-a completat lunar (împreuna cu alte structuri de la nivelul CAS Constanța) machete privind 

situația centralizată a consumului de medicamente pentru fiecare program/subprogram de 

sănătate curativ derulat de furnizorii de servicii medicale-unități sanitare cu paturi și centre de 

dializă în vederea transmiterii la CNAS; 

• S-au completat lunar și trimestrial (împreună cu alte structuri de la nivelul CAS Constanța) 

machetele privind creditul de angajament realizat lunar/ trimestrial de către furnizorii de servicii 

medicale-unități sanitare cu paturi și centre de dializă pentru fiecare program/subrogram național 

de sănătate, în vederea transmiterii la CNAS; 

• S-au completat și transmis trimestrial (împreuna cu alte structuri de la nivelul CAS Constanța) 

și de câte ori au fost solicitate de către CNAS machetele privind “Estimarea creditelor de 

angajament aferente programelor naționale de sănătate – 2021/ Estimarea creditelor de 

angajament aferente programelor naționale de supleere a funcției renale la bolnavii cu 

insuficiență renală cronică - 2021”; 

• S-au primit și verificat 62 de dosare care au fost transmise la Casa de Asigurări de Sănătate 

București în vederea analizării solicitării pentru pompa de insulină și/sau sistem de monitorizare 

continuă a glicemiei; 

•  Prezentarea trimestrială în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face 

raportarea trimestrială la solicitarea Direcţiei Programe curative din cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate a raportării aferente trimestrului respectiv, în original, şi participarea la 

analiza şi evaluarea indicatorilor raportaţi. 

• Participarea la intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli precum si la proiectele 

de rectificare bugetara; 

• Intocmirea și transmiterea în termen la CNAS a situațiilor lunare/trimestriale solicitate precum 

și a celor suplimentare solicitate; 
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• La solicitarea altor structuri din CAS s-au transmis machetele ce cuprind situația indicatorilor 

fizici și de eficiență pentru fiecare program /subprogram de sănătate curativ derulat; 

 

B. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai subprogramelor naţionale cu scop curativ în 

anul 2021 comparativ cu anul 2020: 
 

 

Program/subprogram 

de sanatate 

 

 

 

Denumire 

Indicatori fizici Indicatori de eficienta  

Cost 

mediu/bolnav 

cf. ordin 

245/2017 

(lei) 

Numar bolnavi Cost mediu/bolnav (lei) 

 

Anul 

2020 

 

Anul 

2021 

 

Anul 2020 

 

Anul 2021 

0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Programului național 

de boli 

cardiovasculare 

bolnavi cu afecțiuni 

cardiovas-culare prin 

implantare de stimula-

toare cardiace 

111 130 2.912,35 3.536,25 2.288 

bolnavi tratati prin 

proceduri de chirurgie 

cardiovasculară adulti 

72 143 3.001,25 2.087,68 7.680 

bolnavi tratati prin 

proceduri de chirurgie 

vasculară 

43 41 438,61 257,24 779 

Programului național 

de oncologie 

bolnavi cu afecțiuni 

oncologice 

3.416 3.771 12.387,19   14.465,99 12.691 

 

Medicamente 

eliberate in baza 

contractelor cost-

volum 

bolnavi cu afecțiuni 

oncologice 

102 167 143.017,14 121.625,22 x 

bolnavi cu scleroză 

multiplă 

1 3 62.675,00 59.681,92 x 

bolnavi cu purpură 

trombocitope-nică imună

  cronica  

5 6 24.998,68 50.538,49 x 

bolnavi cu 0 1 0 4.411,91 x 

 

Subprogramul de 

radioterapie 

bolnavi cu afecțiuni 

oncologice tratai prin 

radioterapie 3D 

20 164 3.824.00 320,00 320 

bolnavi cu afecțiuni 

oncologice tratai prin 

radioterapie IMRT 

949 975 15.366.74 640,00 640 

Programului național 

de boli neurologice 

bolnavi cu scleroză 

multiplă 

55 77 26.440,08 30.583,70 32.242 

 

 

Programului național 

de diabet zaharat 

bolnavi cu diabet zaharat 31.610 33.459 1.802,52 1.935,96 1.323 

bolnavi cu diabet zaharat 

evaluate prin dizarea 

HbA1c 

7 1 20,00 20,00 20 

copii cu diabet zaharat 

insulino-dependenți 

automonitorizați 

125 143 1.311,36 453,23 1.860 

adulti cu diabet zaharat 

insulino-dependenți 

automonitorizați 

7.806 8.095 453,23 430,88 960  

 

 

Programului național 

de hemofilie-

bolnavi cu hemofilie –fără 

inhibi-tori- cu substituție 

„on demand” 

19 18 53.431,58 32.831,74 46.889 

bolnavi cu hemofilie –fără 10 8 204.583,28 283.461,03 205.915 
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talasemie inhibi-tori- profilaxie 

continuă 

bolnavi cu hemofilie –fără 

inhibi-tori- profilaxie 

intermitenta 

6 15 80.464,35 184.388,58 102.514 

bolnavi cu talasemie 6 7 38.715,52 41.571,18 40.925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programului național 

de boli rare 

bolnavi cu boli 

neurologice 

degeneartive/inflamator-

imune forme cronice 

12 10 54.777,41 77.485,09 41.861   

bolnavi cu boli 

neurologice 

degeneartive/inflamator-

imune forme acute 

14 16 34.521,34 34.271,55 33.015 

bolnavi cu Boala Fabry 2 2 568.870,88 635.794,94 525.941* 

bolnavi cu Boala Pompe 2 2 987.764,40 1.046.974,82 1.016.049* 

bolnavi cu tirozinemie 1 1 128.789,24 147.904,13 254.255 

bolnavi cu Scleroză 

sistm.și ulcere digitale 

evolutive 

8 6 7.882,49 8.328,86 37.633 

bolnavi cu Atrofie 

musculară spinală 

5 5 997.341,73 934.001,38 1.533.303* 

bolnavi cu mucoviscidoză 

copil 

14 13 23.920,18 27.461,25 26.207 

bolnavi cu mucoviscidoză 

adult 

6 4 19.947,27 31.979,72 20.620 

bolnavi cu Scleroză 

laterală amiotrofică 

22 31 3.386,34 2.823,94 3.149 

bolnavi cu Fibroză 

pulmonară idiopatică 

0 1 0,00 83.010,80 73.085 

bolnavi cu Distrofie 

musculară Duchenne 

2 2 1.153.424,99 1.503.367,04 1.485.905* 

bolnavi cu Angioedem 

ereditar 

2 2 112.496,10 135.110,76 94.030* 

bolnavi cu Limfangioleio-

miomatoză 

0 1 0 8.732,16 6.540.80 

Programului național 

de boli endocrine 

bolnavi cu osteoporoză 74 39 195,58 191,21 275 

Programului național 

de ortopedie 

bolnavi endoprotezati 235 331 6.546,54 7.263,36 4.903 

bolnavi cu adulti cu 

instabilitate articulară 

9 10 2.369,54 1.773,32 1.925 

Programului național 

de transplant de 

organe, celule și 

țesuturi de origine 

umană 

bolnavi tratati pentru stare 

posttransplant 

100 111 10.691,30 9.600,86 11.474 

 

 

Programului național 

de supleere a functiei 

renale la bolnavii cu 

insuficienta renala 

cronica 

bolnavi tratati prin 

hemodializa 

conventionala 

639 956 561 561 561 

bolnavi tratati prin 

hemodiafiltrare 

intermitenta on-line 

38 77 636 636 636 

bolnavi tratati prin dializa 

peritoneala 

20 20 37.642.60 42.691,05 

 

57.984 
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Nota: * reprezintă costul mediu/ bolnav prevăzut în Ordinul 245/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, care reprezintă costul 

mediu/ bolnav la nivel național, dar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în 

funcție de doza necesară recomandată individual. 

• La sfarsitul anului 2021 sumele alocate pentru medicamente utilizate în cadrul 

programelor/subprogramelor de sanatate curative au fost utilizate in proportie de 98.8 %  

.• La sfarsitul anului 2021 sumele alocate pentru materiale sanitare specifice utilizate în cadrul 

programelor/subprogramelor de sanatate curative au fost utilizate in proportie de 99.8 % . 

• La sfarsitul anului 2021 sumele alocate pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă 

peritoneală asigurate în cadrul programelor/subprogramelor de sanatate curative au fost utilizate 

in proportie de 95.7 % . 

• La sfarsitul anului 2021 sumele alocate pentru servicii de radioterapie asigurate în cadrul 

programelor/subprogramelor de sanatate curative au fost utilizate in proportie de 100 % . 

 

 

3. Comisii terapeutice și Clawback 

 

In cadrul compartimentului au fost desfășurate o serie de activităţi specifice, şi anume: 

 

• S-au primit, procesat și validat electronic, prin SIUI 568 fișiere aferente raportărilor lunare on 

line privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului 

Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de 

dializă –taxa clawback-an 2021;  

 

• S-au monitorizat și analizat lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente raportate 

incorect de furnizorii de servicii medicale cu privire la concordanța dintre codurile CIM si 

caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM. 

 

• S-au transmis lunar la CNAS a machetele de raportare, precum și alte situații solicitate de 

CNAS privind consumul centralizat de medicamente în cadrul farmaciilor cu circuit închis a 

unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă- conform procedurii CNAS. 

 

• S-au transmis, în format fizic sau electronic erorile înregistrate în SIUI, privind consumul lunar 

de medicamente în cadrul farmaciilor cu circuit închis, către unitățile sanitare cu paturi și 

centrele de dializă pentru realizarea remedierii fișierelor și a retransmiterii datelor. 

 

• Au fost verificate codurile CIM contestate trimestrial de deținătorii de autorizații de punere pe 

piață/reprezentanții legali ai acestora. Transmiterea către CNAS a referatului aprobat de 

Directorul General, a acțiunii de verificare a consumului de medicamente suportat din FNUASS 

și bugetul Ministerului Sanatatii, însotit de documente justificative. In anul 2021 au fost 

soluționate 12 solicitări, prin care au fost verificate 19 coduri CIM de la 50 de furnizori.  

 

• Au fost puse la dispoziția Direcției Juridic, Contencios și Administrativ a CNAS și a experților 

contabili desemnați de instanță, la solicitarea acestora, date din sfera de competență legate de 

consumul de medicamente suportat din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătatii - taxa 

clawback, în vederea  soluționării unui numar de  5 dosare. 
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• In scopul evaluarii gradului de satisfacție a asiguraților față de calitatea serviciilor medicale 

acordate de furnizorii aflati în relație contractuală cu CAS Constanța a fost centralizată și 

transmisă către CNAS  situatia privind cele 800 chestionare completate de asigurați pentru anul 

2021 (400 de  chestionare pe semestru),  conform modelului aprobat prin Ordinul preşedintelui 

CNAS privind evaluarea satisfacţiei asiguratilor faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform legislatiei in vigoare. 

 

 

6. Managementul resurselor umane 

 

 

Structura posturilor aprobate prin organigramă la nivelul CAS Constanța pentru anul 

2021 este următoarea: 

Număr total posturi:                                                    76 

din care:  număr total funcţii publice:              74 

din care:  funcţii publice de conducere:            9 

din care:  număr total funcții contractuale:       2   

din care: funcţii contractuale de conducere:     1  

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

decembrie 2021: 

 Total posturi aprobate: 76 

 Posturi ocupate: 71 

 Posturi temporar vacante: 1 

 Posturi vacante: 5       

În anul 2021 s-au inițiat demersuri în vederea organizării concursului de promovare în 

grad pentru funcționarii publici care îndeplineau condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificări și completări, în luna noiembrie 2021. Cei 2 

funcționari publici care s-au înscris la concurs au promovat în gradul superior celui deținut.  

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, pentru ocuparea prin concurs a  

posturilor vacante. 

Ca urmare a demersurilor efectuate, au fost organizate concursuri pentru ocuparea 

funcțiilor publice și contractuale de execuție vacante, fiind ocupate 4 posturi, precum și un 

concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă (șef serviciu – Serviciul Buget, 

Financiar, Contabilitate) și acesta fiind ocupat. 

De asemenea a fost ocupat un post de funcționar public de execuție prin transfer în 

interesul serviciului. 

În decursul anului 2021, în cadrul structurii Resurse Umane: 

 S-au emis decizii ale Directorului general cu privire la modificare raport de serviciu prin 

transfer în interesul serviciului, modificare gradație, delegare atribuții, 

constituire/modificare comisii etc.; 

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

la: situația posturilor ocupate și vacante, notă de fundamentare posturi vacante; 
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 S-au întocmit și s-au actualizat dosarele profesionale pentru funcționarii publici, precum 

și baza de date cu funcționarii publici; 

 S-a 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; 

 S-au întocmit 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 

 S-a realizat activitatea de evaluare a performanțelor profesionale a funcționarilor publici 

din cadrul CAS Constanța, și, ca și consecință, s-au întocmirea Raportului de evaluare a 

performanțelor profesionale a funcționarilor publici, înaintat CNAS în termenul legal.  

 

 

 

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

 

 

            În anul 2021 Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin structura Juridic, Contencios, 

a fost parte în 54 de litigii, după cum urmează: 

1. 22 de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum urmează: 

-          anulare act administrativ: 3 dosare 

-          obligația de a face: 4 dosare  

-          pretenții: 13 dosare 

- anulare hotărâre arbitrală: 2 dosare 

2. 32 dosare soluționate de instanţele judecătoreşti, după cum urmează: 

-          anulare act administrativ: 4 dosare (1 câștigat, 3 pierdute) 

-          contestație la executare: 1 dosar pierdut 

-          pretenții: 20 dosare câștigate 

-          obligația de a face: 3 dosare pierdute 

-          anulare hotărâre arbitrală: 2 dosare câștigate 

-          plată asigurări sociale: 1 dosar pierdut 

-          chemare în garanție: 1 dosar câștigat 
 

 
 

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 2021: 

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.  
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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 soluționare a petițiilor, în cadrul Serviciului Juridic, Contencios, Resurse 

Umane, Relații publice. 

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 2021, au fost 

înregistrate 382 de petiții, care fie au fost soluționate fie direct de către consilierul de relații 

publice din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Resurse Umane, Relații publice, fie au fost 

repartizate spre soluționare compartimentelor de specialitate. Dintrea acestea 237 au fost petiții 

transmise pe e-mail care au fost soluționate în ziua primirii acestora de către consilierul de 

Relații Publice, iar 145 au fost soluționate în termenul maxim de 30 de zile.  

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

activități, astfel : dobândirea calității de asigurat, cardul national de sănătate, indemnizațiile de 

concedii medicale la care au dreptul asigurații, decontarea dispozitivelor medicale, plafoanele 

laboratoarelor de analize medicale,  emiterea cardurilor europene și ale formularelor necesare 

etc. 

    

Ponderea pe domenii de interes a petițiilor primite de CAS Constanța, în anul 2021: 

 

Obiectul petițiilor 
Dobândirea calității de 
asigurat  

card national

formulare europene

indemnizații concedii medicale 

lipsă fonduri paraclinice
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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 cetățeni în cadrul audiențelor cât și a sesizărilor adresate prin intermediul „TelVerde". În 

anul 2021, directorul general al CAS Constanța a primit în audiență 11 petenți, iar la structura de 

Relații Publice  au fost primite aproximativ 2559 de apeluri(prin centrală și linia verde).  

Analizând din perspectiva apelurilor TelVerde, ponderea pe domenii de interes se arată 

astfel: 

 

 
 

În concluzie, și în anul 2021, modalitățile de asigurare în sistemul de sănătate, precum și 

tiprărirea cardului național de sănătate au reprezentat interes deosebit pentru cetățeni. Însă, în 

anul 2021, în contextul pandemic Covid - 19 ( care a dus la o creștere semnificativă a numărului 

de concedii medicale), numărul reclamațiilor privind neplata indemnizațiilor de concediu 

medical de către angajatori a crescut față de anii anteriori.  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 544/2001, în perioada menționată,  

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin Directorul general și purtătorul de cuvânt, a emis 

13 comunicate și informări de presă pentru aducerea la cunoștința opiniei publice noutățile 

privind contractul – cadru, eliberarea concediilor medicale, privind vaccinarea anti Covid – 19 

prin medicii de familie etc.  Directorul general a acordat 11 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, astfel au fost date 19 de răspunsuri verbale la solicitările mass-media. În 

Ponderea pe domenii de interes a apelurilor  

Modalitati de asigurare/calitate
asigurat

Card national

Dispozitive medicale

Lipsa fonduri serv. med.
Paraclinice

Formulare europene

Carduri europene

Reclamatii privind indemnizatiile
de concediu medical
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total, în mass media locală au fost publicate aproximativ 57 de articole și materiale audio/video, 

pe care le considerăm pozitiv - informative.  

 

 Totodată, pentru derularea în bune condiții ale contractelor încheiate cu furnizorii de 

servicii medicale, medicamente, dispozitive și tehnologii asistive, precum și pentru înlăturarea 

unor posibile disfuncționalități CAS Constanța a elaborat și transmis 18 informări care au fost 

transmise furnizorilor. 

 

 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) 

40 1 39 

 
10 11 19 

Departajate pe domenii de interes: 

 
 

 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)   0 

 b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice   0 

 c) Acte normative, reglementări   39 

 d) Activitatea liderilor instituţiei   0 

 e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare   0 

 f) Altele, cu menţionarea acestora: informatii statistice coduri de boala 1 

 
               

 

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 

verbal 

In aceeasi zi 

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) 

 

40 0 20 1 0 11 10 

 

19  0 39 0 0 1 
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9. Prezentarea problemelor întâmpinate, propuneri, obiective  

 

 

Probleme întâmpinate: 

1. Viteza de răspuns a aplicației SIUI este scăzută, una dintre cauze fiind modificările 

efectuate în timpul raportărilor lunare ale furnizorilor. La majoritatea modulelor din SIUI - nu se 

generează corect rapoartele lunare/ trimestriale, ele sunt în continuare incomplete sau nu respectă 

corelatiile între câmpuri, motiv pentru care este în continuare nevoie de evidențe paralele; 

2. Dificultăți în verificarea raportărilor depuse de către furnizori spre decontare datorită 

următoarelor cauze: lipsa generării de către SIUI a unor rapoarte cerute de legislație sau/și 

neconcordanțe între legislație și SIUI, situații care îngreunează activitatea personalului, putându-

se crea posibilitatea efectuării, fără voie, a unor decontări eronate; aceste probleme s-au acutizat 

pe fondul modificărilor permanente aduse legislației în contextul epidemiologic determinat de 

răspândirea coronavirusului Covid-19. 

3. Utilizarea aplicației informatice SIUI implică un timp de așteptare mare pentru obținerea 

informațiilor dorite sau pentru încărcarea datelor necesare; 

4. 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); 

5. Comunicarea către asiguraţi fără confirmare de primire a deciziilor de procurare 

dispozitive medicale emise de către CAS Constanţa, situaţie care nu permite gestionarea 

eficientă a creditelor de angajament utilizate; 

6. Atribuții suplimentare pe parcursul pandemiei, ca efect al punerii în aplicare prin 

intermediul caselor de asigurări de sănătate a unor serii de acte normative (monitorizare covid, 

vaccinare, testare etc.), cu consecința supradimensionării atribuțiilor pentru personalul casei de 

asigurări. 

7. Număr redus de paturi contractabile aprobate la nivelul judeţului Constanţa, raportat la 

posibilitățile de acordare a serviciilor medicale în unități sanitare cu paturi de către furnizorii de 

servicii medicale, precum și la nevoile reale de servicii medicale spitalicești și sanatoriale în 

unități sanitare cu paturi, atât pentru populaţia judeţului, cât și pentru populația județelor 

învecinate și pentru turiști; 

8.       Posibilităţi legale reduse de constrângere sau de sancţionare pentru furnizorii care nu 

respectă clauzele contractuale, cu impact asupra calităţii serviciilor oferite asiguraţilor; 

9. Oferta încă restrânsă pentru unele servicii medicale – în special în mediul rural, ceea ce 

determină lipsa concurenţei reale; 

10. Organigrama subdimensionată a CAS Constanţa, cu consecinţa supraîncărcării volumului 

de activitate al funcţionarilor publici; 

11. Posibilități reduse de motivare şi de sancţionare a funcționarilor publici; 

12.  Atenţia prea mare acordată problemelor curente, neglijând pe cele de perspectivă; 

13.  Lipsa încurajării iniţiativei funcţionarilor publici; 
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14. Lipsa încurajării exprimării propriilor opinii, a toleranţei faţă de ideile altora, acceptarea 

altui mod de rezolvare a situaţiei;.          

15. Cadrul legal (ex. restrictiv/permisiv, situație de fapt nereglementată, etc.): necesitatea 

introducerii avertismentului, ca primă sancțiune, în cazul furnizorilor de servicii medicale 

spitalicești, având în vedere faptul că, sancțiunile ar trebui să fie proporționale cu gravitatea 

abaterilor constatate (indiferent de numărul FOCG/secția unde se constată iregularități ale 

modului de completare a  FOCG, sancțiunea este aceeași).   

16. Resurse (umane, materiale, etc.): personalul a fost insuficient, având în vedere atât 

situația creată de pandemie cât și volumul mare de rapoarte de control ce au fost întocmite 

(>1000) în cursul anului 2021; 

17. Organizatorice (comunicare, proceduri, delegare atribuții, etc.): pentru scurtarea duratei 

acțiunii de control ar fi necesară întocmirea unui singur document la terminarea acțiunii de 

control, PVC sau raport de control. 

18. Informațiile furnizate de modulul “gestiune asigurați” din SIUI privind calitatea de 

asigurat dar și istoricul de asigurat nu sunt întotdeauna complete fapt ce ne obligă să solicităm 

contribuabililor documente justificative pentru a valida corect calitatea de asigurat. Exemplu: 

studenții care au avut calitatea de salariat, masteranzii, beneficiarii legilor speciale sau a 

certificatelor cu grad de handicap, gravide/lehuze, beneficiarii programelor naționale de sănătate, 

persoanele posesoare de decizii de pensionare neraportate de CNPAS, asigurații casei 

AOPSNAJ, coasigurații de pensionari etc..  

19. Netransmiterea la timp a informațiilor de către instituțiile cu care CNAS/C.A.S. 

Constanța are încheiate protocoale de colaborare a dus la creșterea volumului de documente 

solicitate, la mărirea numărului de persoane care s-au adresat direct serviciului nostru dar și 

consum de timp și forță de muncă pentru activități redundante. 

20. Alte dificultăți cu care ne-am confruntat în anul 2021: lipsa de informație sau 

transmiterea de informații eronate de către furnizorii de servicii asiguraților, trimiterea inutilă a 

asiguraților la C.A.S. Constanța fără verificarea prealabilă a calității de asigurat în PIAS, 

îndrumarea asiguraților aparținând de casa AOPSNAJ către C.A.S. Constanța, solicitarea de 

către furnizorii de servicii a adeverințelor de asigurat atât pentru persoanele posesoare de card 

național cât și pentru persoanele cărora nu le-au fost emise carduri, trimiterea la C.A.S. 

Constanța a persoanelor care au împlinit 18 ani în vederea solicitării cardului național, 

prezentarea persoanelor fără setul complet de documente justificative ale calității de asigurat.  

21. Neactualizarea funcționalităților SIUI pentru gravide și beneficiarii PNS în sensul în care 

aceste categorii sau stări pot fi actualizate odată cu raportarea furnizorilor de servicii medicale. 

22.  Neactualizarea bazei de date privind persoanele cetățeni străini la momentul 

obținerii/rezilierii dreptului de rezidență pe teritoriul României.  

 

Propuneri: 

1. 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 
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informatic SIUI în vederea decontării corecte din SIUI precum și introducerea de filtre în 

SIUI în conformitate cu modificările și actualizările legislative specifice,  

2. actualizarea bazei de date cu toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii; 

3. posibilitatea de modificare sau ştergere de informaţii vădit eronate; 

4. posibilitatea de adăugare categorii de documente prezentate de contribuabili, prevăzute 

de lege şi care nu se regăsesc în nomenclator; 

5. elaborarea unor proceduri unitare de lucru la nivelul tuturor caselor de asigurări de 

sănătate 

 

Plan de măsuri: 

1. Negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente, în 

conformitate cu Politica de contractare stabilită şi avizată de Consiliul de administraţie al CAS 

Constanța; 

2. Asigurarea, urmărirea şi controlul sumelor aprobate pentru derularea programelor de 

sănătate din judeţul Constanța și a contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, 

dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive și medicamente cu și fără contribuție 

personală în ambulatoriu; 

3. Implicarea activă a managementului în respectarea indicatorilor de calitate impuşi la 

contractarea serviciilor medicale, ca o garanţie în împlinirea nevoilor asiguraţilor; 

4. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a cardului naţional de asigurări sociale 

de sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS conform reglementărilor legale 

în vigoare;  

5. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea datelor în sistemul informatic, producţia 

şi distribuţia cardului european, conform legislaţiei în vigoare; 

7. Crearea unei imagini pozitive a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local 

prin construirea unei strategii de imagine, luând în considerare atenţia sporită pe care o acordă 

mass - media acestui segment; 

8. Colaborarea cu alte instituţii implicate în sistem, cu privire la determinarea promptă, 

corectă şi actualizată a cererii şi a ofertei de servicii medicale şi farmaceutice; 

9. Implementarea unui sistem de funcţionare partenerial cu toţi cei implicaţi în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate;  

10.          Monitorizarea sistemului de prescriere electronică a medicamentelor prin: 

     - Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru 

informarea acestora cu privire la utilizarea soluțiilor informatice; 

     - Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației de raportare electronică a 

prescripțiilor medicale prescrise offline; 

11.     Utilizarea eficientă, dezvoltarea și actualizarea permanentă a componentelor SIUI prin 

măsuri de implementare locală a modificărilor aduse sistemului informatic, sesizarea și 

remedierea eventualelor disfuncționalități atât din punct de vedere tehnic cât și legislativ. 
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12.    Organizarea unor întalniri periodice cu furnizorii de servicii medicale pentru informarea 

acestora cu privire la dezvoltarea și implementarea aplicațiilor din PIAS și acordarea asistenței 

tehnice de specialitate (trimestrial).  

13.   Respectarea principiului transparenţei decizionale prin afișarea pe site-ul instituției 

www.cnas.ro/casct/ a informațiilor privind: 

- Numărul și valoarea contractelor/actelor adiționale încheiate de CAS Constanța cu 

furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum și deconturile 

lunare efectuate; 

             -Valoarea bugetelor CAS Constanta aprobate de către CNAS; 

14.     Planificarea strategică a acţiunilor manageriale care urmăresc implementarea principiilor 

care stau la baza organizării şi funcţionării sistemului asigurărilor sociale de sănătate, propuse 

spre realizare prin Programele de Guvernare. 

15.   Angajarea creditelor bugetare aprobate pentru CAS Constanţa corespunzător prevederilor 

legale, necesităţilor şi priorităţilor real stabilite. Angajamentele, atât cele bugetare, cât şi cele 

legale, se vor efectua pe baza analizei necesarului real, cu încadrarea în prevederile legale în 

vigoare, atât cele generale cât şi cele specifice sistemului de asigurări de sănătate. 

- monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică în vederea îmbunătăţirii activităţii 

instituţiei. 

16.  Respectarea în permanenţă a procedurilor de lucru elaborate, aprobate şi implementate la 

nivelul C.A.S. Constanţa pentru activităţi, procese şi operaţiuni specifice, asigurând astfel un 

echilibru între sarcini, competenţe şi responsabilităţi;  

17.  Formalizarea unitară a procedurilor, actualizarea permanentă şi revizuirea periodică, 

difuzarea şi utilizarea doar a procedurilor autorizate oferă condiţii propice realizării scopurilor 

instituţiei. 

18. Perfecţionarea profesională atât pentru personalul cu funcţii de conducere,  cât şi pentru 

funcţiile de execuţie. 

19.  Redimensionarea schemei de personal în vederea eficientizării activităţii. 

20. Urmărirea de către fiecare direcţie din cadrul CAS Constanța a ducerii la îndeplinire a 

Planului de acţiune, precum şi actualizarea lui. 

21. Monitorizarea permanentă a contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale, 

medicamente, dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, în vederea menţinerii 

îndeplinirii tuturor cerinţelor impuse de actele normative in vigoare cu impact asupra relatiei 

contractuale (autorizare, criterii şi standarde de evaluare, asigurări de răspundere civilă, drepturi 

de liberă practică, etc.) va constitui baza asigurării calităţii serviciilor oferite prin intermediul 

CAS Constanţa. 

22. Furnizarea de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele de sănătate şi ale serviciilor 

medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale medicamente, 

dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive; 

23. Folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi 

susţinerea intereselor asiguraţilor (site, comunicate de presă, afișare la sediu, TelVerde, e-mail); 
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24. Informarea furnizorilor de servicii medicale despre modificările și noutățile apărute în 

cadrul legislativ privind sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  

25. Analiza conţinutului sugestiilor şi reclamaţiilor, în vederea identificării acelor aspecte ale 

activităţii CAS Constanța care necesită îmbunătăţiri. 

26. Eficientizarea activităţii de verificare şi decontare a serviciilor medicale în corelaţie cu 

obligaţiile contractuale asumate prin contractele încheiate. 

27. Îmbunătăţirea imaginii CAS Constanţa printr-o informare corectă şi susţinută a 

asiguraţilor despre sistem (funcţionare, atribuţii, limite şi competenţe) 

 

 

 

 

Director general, 

Luminița Nagy 

 

 


