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A. PREZENTARE GENERALĂ  

 

 

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

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

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

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

și strategiei stabilite pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate la nivelul judetului 

Constanța.  

 

Documentele care stau la baza funcţionării CAS Constanța sunt:  

 Organigrama,  

 Statutul propriu,  

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF),  

 Regulamentul de Ordine Interioară (ROI). 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. 

           Activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Constanța s-a desfăşurat, în anul 2015, în 

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

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

anul 2015 , Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale Ordinului MFP nr. 1917/2005, 

urmarindu-se încadrarea în disponibilul din cont si în creditele bugetare aprobate, deschise si 

repartizate.  

 

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

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

satisfacerea nevoilor asiguraţilor din judeţ din punct de vedere al serviciilor medicale. 

 

 

B. DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

1. Îmbunătăţirea managementului şi creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea 

Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. 

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente și 

dispositive medicale 

3. Respectarea relațiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale  

4. Activități specifice Direcției Medic Șef  

5. Cresterea gradului de informare a asiguraților  

6. Activitati specifice Tehnologiei informatiei. Operaţionalizarea şi optimizarea 

Sistemului Informatic Unic Integrat. 

7. Managementul proactiv în Relațiile Publice     

 

 



Raport de activitate CAS Constanta - 2015 Page 3 
 

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) 

 

Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate, prin activitatea desfasurată, a 

contribuit pe parcursul anului 2015 la realizarea obiectivelor fundamentale specifice : 

 - realizarea unei bune executii bugetare conform creditelor bugetare aprobate și repartizate prin 

operațiuni ce trebuie efectuate având baza legală și în limita prevederilor bugetare din filele de 

buget transmise de ordonatorul principal de credite, dar si în termenele legale si contractuale ;  

- activitatea de ordonanțare a fost realizată în conformitate cu valorile cuprinse în angajamentele 

legale și bugetare, cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 1792/2002;  

- plățile s-au realizat în baza ordonanțărilor la plată, cu încadrarea în disponibilul din cont și în 

creditele bugetare aprobate, deschise si repartizate ;  

- au fost efectuate plati pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive 

medicale, pentru salariile angajatilor institutiei, pentru furnizorii de materiale si servicii pentru 

activitatea proprie, pentru asistenta sociala, societatilor comerciale care depun la Casa de 

Asigurari de Sanatate Constanța solicitări de plată a diferentei dintre valoarea deducerii din 

contributia calculata pentru concedii si indemnizatii si valoarea platii acesteia, pentru concediile 

medicale pentru persoanele fizice independente care au încheiate cu Casa de Asigurari de 

Sanatate Constanța contracte de asigurare pentru serviciile medicale acordate asiguratilor, într-un 

stat membru al Uniunii Europene , etc. ;  

 

Execuția bugetară an 2015 :  

 
                                                              

 

CONT DE EXECUTIE 

VENITURI - DECEMBRIE 

2015 

                                                             

     
lei 

             

Cod Denumire indicator 

Prevederi 

bugetare 

aprobate la 

finele 

perioadei 

de 

raportare 

Prevederi 

bugetare 

trimestriale 

cumulate 

Incasari 

realizate 

cumulat 

Incasari 

realizate 

luna 

curenta 

      
                                                   

    1,000 1' 2,000 2'       

                                                   
00.01.05 VENITURI -TOTAL 481.108,000 481.108,000 470.646,764 46.008,770       

                                                   
00.02.05 I. VENITURI CURENTE           433.399,000 433.399,000 464.826,983 45.503,745     

                                                     

12.05 

Alte impozite si taxe generale 

pe bunuri si servicii 2.103,000 2.103,000 2.123,745 0,000     

                                                     

12.05.09 

Venituri din contributia 

datorata pentru 

medicamente finantate din 

Fondul national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

si din bugetul Ministerului 

Sanatatii 2.103,000 2.103,000 2.123,695 0,000     
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12.05.10 

Venituri din contributia 

datorata pentru 

medicamente finantate din 

Fondul national unic de 

asigurari sociale de sanatate 

pana la data de 30 

septembrie       0,000     

                                                     

12,05,14 

Venituri din contributia 

datorata pentru contractele 

cost-volum/cost-volum-

rezultat     0,050 0,000     

                                                     

20. 00.05 

B. CONTRIBUTII DE 

ASIGURARI             430.488,000 430.488,000 461.794,126 45.465,405     

                                                     

20.05 

CONTRIBUTIILE 

ANGAJATORILOR   199.730,000 199.730,000 208.342,525 20.171,650     

                                                     

20.05.03 

Contributii de asigurari 

sociale de sanatate datorate 

de angajatori 199.730,000 199.730,000 208.342,525 20.171,650     

                                                     

20.05.03.0

1 

Contributii de la persoane 
juridice sau fizice care 

angajeaza personal salariat     180.406,984 17.543,374     

                                                     

20.05.03.0

2 

Contributii pt. asigurari sociale 

de sanatate datorate de 

persoanele aflate in somaj     1.312,409 113,450     

                                                     

20.03.03.0

3 

Contributii in urma 
valorificarii creantelor de catre 

AVAS             

                                                     

20.05.03.0

4 

Contributii  pentru concedii si 

indemnizatii de la persoane 

juridice sau fizice      26.622,861 2.514,826     

                                                     

20.05.03.0

5 

Contributii pentru concedii sau 

indemnizatii  datorate de 

persoanele aflate in somaj      0,271       

                                                     

20.05.03.0
6 

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        0,000     

                                                     

21.05 

CONTRIBUTIILE 

ASIGURATILOR 230.758,000 230.758,000 253.451,601 25.293,755     

                                                     

21.05.03 

Contributii de asigurari 

sociale de sanatate datorate 

de asigurati 221.906,000 221.906,000 240.351,066 23.550,586     

                                                     

21.05.03.0

1 

Contributia datorata de 

persoane asigurate care au 

calitatea de angajat      192.127,766 18.507,066 

                                                         

21.05.03.0

2 

Contributii de asigurari sociale 
de sanatate datorate pentru 

persoane care realizeaza 

venituri din activitati 
independente si alte activitati si 

persoanele care nu realizeaza 

venituri     19.677,275 2.606,655 

                                                         

21.05.03.0

3 

Contributia pentru concedii si 
indemnizatii datorate de 

asigurati     89,913 2,815 

                                                         21.05.03.0
4 

Contributia datorata de 
pensionari     28.456,112 2.434,050 

                                                         21.05.03.0

5 

Contibutii de asigurari sociale 

de sanatate restituite         

                                                         

21.05.05 

Contributii facultative ale 

asiguratilor         
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21.05.09 

Contributii de asigurari sociale 

de sanatate de la persoane care 
realizeaza venituri de natura 

profesionala cu caracter 

ocazional         

                                                         

21.05.16 

Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 
realizeaza venituri din drepturi 

de proprietate intelectuala 248,000 248,000 184,261 13,505 

                                                         

21.05.17 

Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 
datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din activitati 

desfasurate in baza 
contractelor/conventiilor civile 

incheiate potrivit Codului civil, 

precum si a contractelor pe 
agent 2.218,000 2.218,000 1.475,979 133,193 

                                                         

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 38,000 38,000 33,113 2,582 

                                                         

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 13,000 13,000 10,094 0,000 

                                                         

21.05.20 

Contributia individuala de 
asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 

realizeaza venituri , in regim 
de retinere la sursa a 

impozitului pe venit, din 

asocierile fara personalitate 
juridica 6,000 6,000 -8,134 -3,684 

                                                         

21.05.21 

Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 
datorata de persoanele care 

realizeaza venituri , in regim 

de retinere la sursa a 
impozitului pe venit, din 

activitati agricole 24,000 24,000 -2,746 -5,545 

                                                         

21.05.22 

Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 
datorata de persoanele care 

realizeaza venituri din 
arendarea bunurilor agricole 1.485,000 1.485,000 4.341,569 590,053 

                                                         

21.05.23 

Contributia individuala de 

asigurari sociale de sanatate 

datorata de persoanele care 
realizeaza venituri din cedarea 

folosintei bunurilor 4.146,000 4.146,000 5.116,493 846,390 

                                                         

21,05,24 Regularizari 633,000 633,000 1.949,906 166,675 

                                                         

21.05.50 

Alte contributii pentru 

asigurari sociale datorate de 
asigurati 41,000 41,000     

                                                         
29.00.05 C.VENITURI NEFISCALE          808,000 808,000 909,112 38,340 

                                                         

30. 00.05 

C1.VENITURI DIN 

PROPRIETATE        0,000 0,000 0,000 0,000 
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30.05 

VENITURI DIN 

PROPRIETATE        0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                         
30.05.50 Alte venituri din proprietate       0,000 

                                                         
31.05 Venituri din dobanzi 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                         
31.05.03 Alte venituri din dobanzi       0,000 

                                                         

33.00.05 

C2 VANZARI DE BUNURI 

SI SERVICII 808,000 808,000 909,112 38,340 

                                                         
36.05 DIVERSE VENITURI 808,000 808,000 909,112 38,340 

                                                         

36.24 

Venituri din compensarea 

creantelor din despagubiri     -0,025   

                                                         
36.05.50 Alte venituri  808,000 808,000 909,137 38,340 

                                                         

37.05 

TRANSFERURI 

VOLUNTARE, ALTELE 

DECAT SUBVENTIILE 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                         
37.05.01 Donatii si sponsorizari       0,000 

                                                         
41.00.05 IV. SUBVENTII 47.709,000 47.709,000 5.819,781 505,025 

                                                         

42. 00 

SUBVENTII DE LA ALTE 

NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

PUBLICE 47.709,000 47.709,000 5.819,781 505,025 

                                                         

42.05 

SUBVENTII DE LA 

BUGETUL DE STAT 42.760,000 42.760,000 5.144,931 448,831 

                                                         

42.05.22 

Contributii de asigurari de 
sanatate pentru persoane care 

satisfac serviciul militar in 

termen 0,000 0,000   0,000 

                                                         

42.05.23 

 Contributii de asigurari de 
sanatate pentru persoane care 

executa o pedeapsa  privativa 
de libertate sau arest preventiv 82,000 82,000 2.128,778 194,234 

                                                         

42.05.26 

Subventii primite de bugetul 

fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate 
pentru echilibrare 39.085,000 39.085,000     

                                                         

42.05.27 

 Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele 
aflate in concediu pentru 

cresterea copilului 2.970,000 2.970,000 3.012,725 254,092 

                                                         

42.05.30 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru pensionari       0,000 

                                                         

42.05.47 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social       0,000 

                                                         

42.05.48 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru cetateni straini 
aflati in centrele de cazare       0,000 

                                                         

42.05.49 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru personalul 

monahal al cultelor 
recunoscute     2,435 0,413 

                                                         

42.05.50 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele care 
se afla in executarea masurilor 

prev. la art.105,113 si 114 din 

Codul penal, precum si pt. 
persoane care se afla in 

perioada de amanare sau 

interupere a executarii 
pedepsei private de libertate 2,000 2,000 0,993 0,092 

                                                         

42.05.53 

Sume alocate din bugetul de 

stat, altele decat cele de 
echilibrare, prin bugetul 621,000 621,000   0,000 
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Ministerului Sanatatii  

43.05 

SUBVENTII DE LA ALTE 

ADMINISTRATII 4.949,000 4.949,000 674,850 56,194 

                                                         

43.05.02 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoane care 

executa o pedeapsa  privativa 
de libertate sau arest preventiv         

                                                         

43.05.03 

 Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele 
aflate in concediu pentru 

cresterea copilului         

                                                         

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        -0,488 0,037 

                                                         

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 4,000 4,000 0,999 0,165 

                                                         

43.05.11 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social     664,242 54,480 

                                                         

43.05.12 

Sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului 
Sanatatii Publice 4.943,000 4.943,000     

                                                         

43.05.13 

Contributii din bugetul 

asigurarilor sociale de stat, din 

sumele alocate sistemului de 
asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale, 

pentru concedii si indemnizatii 
datorate persoanelor aflate in 

incapacitate temporara de 

munca din cauza accid 2,000 2,000 10,097 1,512 
                                                         

43.05.18 

Contributii de asigurari de 

sanatate pentru cetatenii 

romani victime ale traficului de 
persoane pentru o perioada de 

cel mult 12 luni       0,000 

                                                         

45.05 

SUME PRIMITE DE LA 

UE/ALTI DONATORI IN 

CONTUL PLATILOR 

EFECTUATE SI 

PREFINANTARI 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                         

45.05.01 

Fondul European de 

Dezvoltare Regionala         

                                                         

  
 Sume primite în contul plăţilor 
efectuate în anul curent         

                                                         

  

 Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori         

                                                         
45.05.02 Fondul Social European         

                                                         

  

 Sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent         

                                                         

  
 Sume primite în contul plăţilor 
efectuate în anii anteriori         

                                                         
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor 
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CONT DE EXECUTIE CHELTUIELI  - 

DECEMBRIE 2015 

                                                            

      
lei 

                                                       

Cod Denumire indicator   

Credite de 

angajamen

t 

Credite 

bugetare 

anuale 

aprobate la 

finele 

perioadei 

de 

raportare 

Credite 

bugetare 

trimestrial

e cumulate 

Plati 

efectuate 

cumulat 

Plati 

efectuate 

luna 

curenta 

                                                       

  
B           1,00 2,00 3,00 4,00 4" 

                                                       50. 05 

CHELTUIELI- TOTAL       

0,0

0 729.616,070 

761.231,97

0 

761.231,97

0 

759.679,61

3 

54.792,32

6 

                                                       50.05.01 

CHELTUIELI CURENTE 

0,0

0 729.616,070 

761.231,97

0 

761.231,97

0 

759.679,61

3 

54.792,32

6 

                                                       50.05.10 TITLUL I CHELTUIELI 

DE PERSONAL 

0,0

0 0,000 2.852,510 2.852,510 2.813,970 228,657 

                                                       50.05.20 TITLUL II BUNURI SI 

SERVICII 

0,0

0 729.616,070 

728.689,46

0 

728.689,46

0 

727.241,93

6 

52.416,04

1 

                                                       50.05.30 

TITLUL III DOBANZI 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       50.05.56 TITLUL VIII PROIECTE 

CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

(FEN) POSTADERARE 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       50.05.57 TITLUL IX ASISTENTA 

SOCIALA 

0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       50.05.70 CHELTUIELI DE 

CAPITAL 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       50.05.71 TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       50.05.85 PLATI EFECTUATE IN 

ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL 

CURENT 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 -66,293 -2,421 

                                                       66.00.05 Partea a III-a 

CHELTUIELI SOCIAL - 

CULTURALE 

0,0

0 729.616,070 

761.231,97

0 

761.231,97

0 

759.742,50

8 

54.794,74

7 

                                                       66.00.05.01 

CHELTUIELI CURENTE 

0,0

0 729.616,070 

761.231,97

0 

761.231,97

0 

759.742,50

8 

54.794,74

7 

                                                       66.00.05.01.5

7 

TITLUL IX ASISTENTA 

SOCIALA 

0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       66.00.05.70 CHELTUIELI DE 

CAPITAL 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       66 .05 

SANATATE 

0,0

0 729.616,070 

731.541,97

0 

731.541,97

0 

729.993,01

1 

52.642,27

7 

                                                       66.05.01 

CHELTUIELI CURENTE 

0,0

0 729.616,070 

731.541,97

0 

731.541,97

0 

730.055,90

6 

52.644,69

8 

                                                       66.05.10 TITLUL I CHELTUIELI 

DE PERSONAL 

0,0

0 0,000 2.852,510 2.852,510 2.813,970 228,657 

                                                       66.05.10.01 

Cheltuieli de salarii in bani 

0,0

0 0,000 2.330,970 2.330,970 2.293,780 182,154 

                                                       66.05.10.01.0

1 Salarii de baza     2.282,710 2.282,710 2.252,951 179,254 

                                                       66.05.10.01.1
2 

Indemnizatii platite unor 
persoane din afara unitatii     3,120 3,120 2,466 0,576 

                                                       66.05.10.01.1

3 Indemnizatii de delegare     0,260 0,260 0,260 0,094 

                                                       66.05.10.01.1
4 Indemnizatii de detasare     1,200 1,200 0,918 0,595 

                                                       66.05.10.01.3

0 Alte drepturi salariale in bani     43,680 43,680 37,185 1,635 

                                                          ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.10.03 

Contributii 

0,0

0 0,000 521,540 521,540 520,190 46,503 
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66.05.10.03.0

1 

Contributii de asigurari 

sociale de stat     363,760 363,760 363,760 31,095 
                                                         

 ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.10.03.0

2 

Contributii de asigurari de 

somaj     11,250 11,250 11,250 1,102 
                                                         

 ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.10.03.0
3 

Contributii de asigurari 
sociale de sanatate     124,650 124,650 124,650 10,328 

                                                         
 ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.10.03.0
4 

Contributii de asigurari 
pentru accidente de munca si 

boli profesionale      5,390 5,390 4,040 0,322 

                                                         
 ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.10.03.0

6 

Contributii pentru concedii si 

indemnizatii     16,490 16,490 16,490 3,656 

                                                         
 ~ hotarari judecatoresti           0,000 

                                                       66.05.20 TITLUL II BUNURI SI 

SERVICII 

0,0

0 729.616,070 

728.689,46

0 

728.689,46

0 

727.241,93

6 

52.416,04

1 

                                                       66.05.20.01 

Bunuri si servicii 

0,0

0 729.616,070 

728.441,37

0 

728.441,37

0 

727.029,42

8 

52.356,18

4 

                                                       66.05.20.01.0

1 Furnituri de birou     86,000 86,000 83,616 21,796 
                                                       66.05.20.01.0

2 Materiale pentru curatenie     7,500 7,500 6,927 2,570 

                                                       66.05.20.01.0

3 

Incalzit, iluminat si forta 

motrica     83,000 83,000 83,000 15,640 
                                                       66.05.20.01.0

4 Apa, canal si salubritate     10,000 10,000 9,596 2,072 

                                                       66.05.20.01.0

5 Carburanti si lubrifianti     50,000 50,000 50,000 10,000 
                                                       66.05.20.01.0

6 Piese de schimb     27,000 27,000 26,122 8,932 

                                                       66.05.20.01.0

8 

Posta, telecomunicatii, radio, 

tv, internet     60,000 60,000 60,000 5,895 

                                                       66.05.20.01.0

9 

Materiale si prestari de 

servicii cu caracter 

functional din care: 

0,0

0 729.616,070 

727.522,51

0 

727.522,51

0 

726.122,82

8 

52.210,77

2 

                                                         Materiale si prestari de 

servicii cu caracter 

functional pt ch.proprii     93,000 93,000 91,296 4,002 

                                                       66.05.20.01.3

0 

Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare, din 
care:     595,360 595,360 587,339 78,507 

                                                          - sume pentru servicii 

poştale în vederea distribuţiei 

cardurilor naţionale      246,760 246,760 245,231 19,048 

                                                       66.05.20.02 
Reparatii curente     20,000 20,000 5,000 5,000 

                                                       66.05.20.05 Bunuri de natura 

obiectelor de inventar 

0,0

0 0,000 45,000 45,000 37,887 16,894 

                                                       66.05.20.05.3
0 Alte obiecte de inventar     45,000 45,000 37,887 16,894 

                                                       66.05.20.06 Deplasari, detasari, 

transferari 

0,0

0 0,000 16,990 16,990 11,828 6,418 

                                                       66.05.20.06.0

1 

Deplasari interne, detasari, 
transferari     16,990 16,990 11,828 6,418 

                                                       66.05.20.06.0

2 Deplasari in strainatate     0,000 0,000 0,000 0,000 
                                                       66.05.20.11 Carti, publicatii si materiale 

documentare     2,000 2,000 1,765 0,028 

                                                       66.05.20.12 
Consultanta si expertiza     0,000 0,000   0,000 

                                                       66.05.20.13 
Pregatire profesionala     0,000 0,000   0,000 

                                                       66.05.20.14 
Protectia muncii     13,100 13,100 9,948 1,609 
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66.05.20.30 

Alte cheltuieli 

0,0

0 0,000 151,000 151,000 146,080 29,908 

                                                       66.05.20.30.0

4 Chirii     142,000 142,000 141,469 29,499 

                                                       66.05.20.30.3

0 

Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii     9,000 9,000 

4,611 0,409 

                                                       66.05.30 

TITLUL III DOBANZI 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       66.05.30.03 

Alte dobanzi 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       66.05.30.03.0

2 

Dobanda datorata trezoreriei 

statului           0,000 

                                                       66.05.70 CHELTUIELI DE 

CAPITAL 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       66.05.71 TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                       66.05.71.01 

Active fixe 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                         
Constructii             

                                                       66.05.71.01.0
2 

Masini, echipamente si 
mijloace de transport             

                                                       66.05.71.01.0

3 

Mobilier, aparatura birotica 

si alte active corporale             

                                                       66.05.71.01.3
0 Alte active fixe             

                                                         Reparatii capitale aferente 

activelor fixe             

                                                       66.05.01 
Administratia centrala             

                                                       66.05.02 Servicii publice 

descentralizate, din care: 

0,0

0 0,000 4.112,460 4.112,460 4.024,374 437,928 

                                                          Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent           0,000 

                                                         Materiale si prestari de 

servicii cu caracter medical 

0,0

0 729.616,070 

727.429,51

0 

727.429,51

0 

726.031,53

2 

52.206,77

0 

                                                       66.05.03 Produse farmaceutice, 

materiale sanitare specifice 

si dispozitive medicale 

0,0

0 300.851,710 

303.706,09

0 

303.706,09

0 

303.647,13

6 

11.955,74

6 

                                                       66.05.03.01 Medicamente cu si fara 

contributie personala 

0,0

0 200.332,000 

205.235,00

0 

205.235,00

0 

205.204,62

0 3.093,639 

                                                         

    ~ activitatea curenta   195.014,000 

200.242,00

0 

200.242,00

0 

200.241,74

0 2.799,000 
                                                         

    ~ personal contractual   50,000 50,000 50,000 50,000 4,211 

                                                             ~ medicamente 40% - 
pentru pensionarii cu pensii 

de pana la 700 lei/prevazute 

a fi finantate din veniturile 
proprii ale M.S. sub forma de 

transferuri catre bugetul 

F.N.U.A.S.S.   5.268,000 4.943,000 4.943,000 4.912,880 290,428 
                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent         -3,280 0,000 

                                                       66.05.03.02 Medicamente pentru boli 

cronice cu risc crescut 

utilizate in programele 

nationale cu scop curativ, 

din care: 

0,0

0 69.536,300 70.317,820 70.317,820 70.317,820 5.438,446 

                                                                   Programul national 

detratament pentru boli rare   2.542,530 2.367,700 2.367,700 2.367,700 556,710 

                                                                   Programul national de 
tratament al bolilor 

neurologice   0,000 0,000 0,000   0,000 

                                                                   Programul national de 

tratament al hemofiliei si 
talasemiei   1.115,560 951,100 951,100 951,100 0,000 
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            Programul national  

de diabet zaharat   25.012,630 26.397,290 26.397,290 26.397,290 2.259,609 
                                                                   Programul national de 

boli endocrine   119,000 120,060 120,060 120,060 17,360 

                                                                   Programul national de 

transplant de organe, 
tesuturi si celule de origine 

umana   1.368,200 1.411,420 1.411,420 1.411,420 63,466 

                                                                   Programul national de 
oncologie   39.378,380 39.070,250 39.070,250 39.070,250 2.541,301 

                                                                  Programul national de 

sanatate mintala   0,000 0,000 0,000     

                                                          Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent             

                                                       66.05.03.03 Materiale sanitare specifice 

utilizate in programele 

nationale cu scop curativ, 

din care: 

0,0

0 4.356,000 4.920,470 4.920,470 4.920,470 351,141 

                                                                   Programul national  
de diabet zaharat   2.940,000 2.865,680 2.865,680 2.865,680 241,834 

                                                                Programul national  de 

diabet zaharat-pompe 

insulina si materiale 
consumabile   0,000 0,000 0,000   0,000 

                                                                  Programul national de 

ortopedie   954,000 966,600 966,600 966,600 79,257 
                                                                   Subprogramul de 

tratament al surditatii prin 

proteze auditive implantabile             
                                                                   Programul national de 

terapie intensiva a 

insuficientei hepatice             

                                                                   Programul national 
detratament pentru boli rare             

                                                                  Programul national de 

boli cardiovasculare   426,000 981,190 981,190 981,190 30,050 

                                                                Programul national de 
sanatate mintala   

  
0,000 0,000     

                                                          Subprogramul de 

reconstructie mamara dupa 

afectiuni oncologice prin 
endoprotezare   

36,000 

107,000 107,000 107,000   

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 
anul curent           0,000 

                                                       66.05.03.04 Servicii medicale de 

hemodializa si dializa 

peritoneala,din care:   21.993,410 18.545,800 18.545,800 18.545,800 2.429,957 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent             
                                                       66.05.03.05 Dispozitive si echipamente 

medicale, din care:   4.634,000 4.687,000 4.687,000 

4.658,426 642,563 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 
anul curent             

                                                       66.05.04 Servicii medicale in 

ambulator 

0,0

0 109.475,140 

110.149,28

0 

110.149,28

0 

108.905,40

0 

10.266,25

9 

                                                       66.05.04.01 Asistenta medicala 

primara, din care: 

0,0

0 52.777,000 53.379,000 53.379,000 52.137,204 4.814,895 

                                                            - activitate curenta 
  52.214,000 52.816,000 52.816,000 51.574,204 4.761,834 

                                                           ~  OUG 35/2015 
        0,000   

                                                           - centre de permanenta 
  563,000 563,000 563,000 563,000 53,061 
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   Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 
anul curent         -3,355 -0,349 

                                                       66.05.04.02 Asistenta medicala  pentru 

specialitati clinice, din 

care: 

0,0

0 24.825,000 24.022,000 24.022,000 24.022,000 2.229,572 

                                                         
    ~ activitatea curenta   24.825,000 24.022,000 24.022,000 24.022,000 2.229,572 

                                                         
    ~  OUG 35/2015             

                                                          Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent         -5,899   

                                                       66.05.04.03 Asistenta medicala 

stomatologica, din care: 

0,0

0 3.601,000 3.903,000 3.903,000 3.902,040 281,186 

                                                            - activitate curenta 
  3.598,000 3.900,000 3.900,000 3.900,000 281,186 

                                                         
    ~  OUG 35/2015             

                                                            -  sume pentru servicii 

medicale tratament si 

medicatie pentru personalul 
contractual din sistemul 

sanitar   3,000 3,000 3,000 2,040    

                                                       Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent         -0,897   

                                                       66.05.04.04 Asistenta medicala pentru 

specialitati paraclinice, din 

care: 

0,0

0 23.495,140 23.892,280 23.892,280 23.892,276 2.356,382 

                                                         
    ~ activitatea curenta,   23.313,000 23.731,000 23.731,000 23.731,000 2.348,382 

                                                         
    ~  OUG 35/2015             

                                                             Subprogramul de 

monitorizarea a evolutiei 

bolii la pacientii cu afectiuni 
oncologice prin PET-CT   180,000 160,000 160,000 160,000 8,000 

                                                             ~  sume pentru evaluarea 

anuala a bolnavilor cu diabet 
zaharat (hemoglobina 

glicata)   2,140 1,280 1,280 1,276   

                                                          Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent         -13,632   

                                                       66.05.04.05 Asistenta medicala in 

centrele medicale 

multifunctionale, din care:  

0,0

0 4.777,000 4.953,000 4.953,000 4.951,880 584,224 

                                                            - activitate curenta 
  4.772,000 4.948,000 4.948,000 4.948,000 583,550 

                                                         
    ~  OUG 35/2015             

                                                            -  sume pentru servicii 

medicale tratament si 

medicatie pentru personalul 
contractual din sistemul 

sanitar   5,000 5,000 5,000 3,880 0,674 
                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent         -3,796   

                                                       66.05.05 Servicii de urgenta 

prespitalicesti si transport 

sanitar,din care:   3.009,000 2.902,000 2.902,000 2.902,000 444,650 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 
anul curent           0,000 

                                                       66.05.06 Servicii medicale in unitati 

sanitare cu paturi 

0,0

0 287.525,310 

281.901,23

0 

281.901,23

0 

281.806,09

7 

29.510,11

6 

                                                       66.05.06.01 
Spitale generale 

0,0

0 267.117,310 

262.807,23

0 

262.807,23

0 

262.714,17

5 

26.376,97

4 
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    ~ activitatea curenta   258.667,000 

257.212,00

0 

257.212,00

0 

257.212,00

0 

23.817,67

8 
                                                         

    ~  OUG 35/2015   7.349,000 4.899,000 4.899,000 4.834,735 2.417,156 

                                                           ~ Subprogramul de 

diagnostic imunofenotipic, 
citogenetic si biomolecular 

al leucemiei acute     0,000 0,000     

                                                             ~ Programul national de 

diagnostic si tratament cu 
ajutorul aparaturii de inalta 

performanta, din care: 
0,0

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                                            - Subprogramul de 
radiologie interventionala            0,000 

                                                            - Subprogramul de 

diagnostic si tratament al 

epilepsiei rezistente la 

tratamentul medicamentos           0,000 

                                                           -  Subprogramul de 

tratament al hidrocefaliei 
congenitale sau dobandite la 

copil           0,000 

                                                           - Subprogramul de 

tratament al durerii 
neuropate prin implant de 

neurostimulator medular           0,000 

                                                         Subprogramul de 
radioterapie a bolnavilor cu 

afectiuni oncologice   1.101,310 696,230 696,230 667,440 142,140 

                                                          Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in 

anul curent         -21,448   

                                                       66.05.06.04 Unitati de recuperare-

reabilitare a sanatatii, din 
care: 

0,0

0 20.408,000 19.094,000 19.094,000 19.091,922 3.133,142 

                                                         
    ~ activitatea curenta   19.394,000 18.418,000 18.418,000 18.418,000 2.795,300 

                                                         
    ~  OUG 35/2015   1.014,000 676,000 676,000 673,922 337,842 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent             
                                                       66.05.07 Ingrijiri medicale la 

domiciliu, din care:   235,000 251,000 251,000 251,000 30,000 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 
anul curent         -0,871   

                                                       66.05.11 Prestatii medicale acordate 

in baza documentelor 

internationale, din care:   28.519,910 28.519,910 28.519,910 28.519,899 -0,001 

                                                          Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent         -9,717 -2,072 
                                                       66.05.85  Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent- Sanatate 

0,0

0 0,000 0,000 0,000 -62,895 -2,421 

                                                       66.05.56 TITLUL VIII PROIECTE 

CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE 

(FEN) POSTADERARE 

0,0

0         0,000 

                                                       66.05.56.01 Fondul European de 

Dezvoltare Regionala 
(FEDR)           0,000 

                                                       66.05.56.02 Fondul Social European 

(FSE)           0,000 

                                                       68,05 ASIGURARI SI 

ASISTENTA SOCIALA 

0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       68.05.01 
CHELTUIELI CURENTE 0,0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 
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0 

68.05.57.00 TITLUL IX ASISTENTA 

SOCIALA 

0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       68.05.57.02 

Ajutoare sociale 
0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       68.05.57.02.0

1 Ajutoare sociale in numerar 
0,0

0 0,000 29.690,000 29.690,000 29.686,602 2.150,049 

                                                       68.05.05 Asistenta sociala in caz de 

boli si invaliditati 

0,0

0 0,000 16.469,000 16.469,000 16.469,000 429,049 

                                                       68.05.05.01 Asistenta sociala in caz de 

boli     16.469,000 16.469,000 16.469,000 429,049 

                                                       68.05.06 Asistenta sociala pentru 

familie si copii     13.221,000 13.221,000 13.221,000 1.721,000 
                                                       68.05.85  Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent - Asistenta 

sociala         -3,398   

                                                       97.05 

REZERVE 

0,0

0         0,000 

                                                       97.05.02 Fond de rezerva al Casei 
Nationale de Asigurari de 

Sanatate             

                                                        

                                                               

 

 

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente și 

dispozitive medicale ( Direcția Relații Contractuale) 

 

a. Activitatea de contractare 

Obiectivele instituției noastre au avut drept scop asigurarea accesului la serviciile 

medicale a asiguraţilor sistemului. De aceea, activitatea personalului  CAS Constanța s-a  axat pe 

creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor medicale, farmaceutice şi de dispozitive acordate 

asiguraţilor, facilitarea accesului la serviciile de sănătate și pe îmbunătăţirea relaţiei parteneriale 

cu toţi factorii din sistem pentru o cunoaştere mai precisă a nevoilor de servicii de sănătate. 

Îmbunatatirea accesului populației la servicii medicale și medicamente, pe tot parcursul 

anului 2015, a constituit un obiectiv important în activitatea de contractare. Pentru asigurarea 

accesului asiguraților  la serviciile medicale, medicamente și dispozitive, în anul 2015 și pentru   

acoperirea asistentei medicale în mediul rural, 24 de ore din 24, CAS Constanța a încheiat 1268 

de contracte cu furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, din care pe 

domenii de asistență medicală exemplificăm:  

- 404 pentru asistența medicală primară ,  

- 15 contracte cu centre de permanență,  

- 212 pentru asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice,  

- 28 pentru asistența ambulatorie de recuperare, reabilitare a sănătăţii 

- 45 pentru  asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități 

paraclinice,  

- 133 pentru medicina dentară,  

- 30 pentru asistența medicală spitalicească,  

- 153 de contracte cu furnizori de medicamente, 

- 152 de contracte cu furnizori de medicamente PNS 

- 4 contracte cu furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, sanatorii 

- 6 contracte cu furnizori de îngrijiri la domiciliu,  
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- 70 de contracte cu  furnizori de dispozitive medicale,  

- 4 contracte cu furnizori de transport neasistat.  

- 12 contracte furnizori PNS 

 

 

b. Asistență medicală oferită în afara țării 

 

Introducerea datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia cardului european, 

conform legislaţiei în vigoare, au fost executate la termen. Astfel, în anul 2015 au fost 

înregistrate 8147 de cereri pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate, pentru 

care au fost emise 6486 de carduri sau certificate provizorii.  In perioada ianuarie-decembrie 

2015, au fost eliberate 42 de formulare europene 112 pentru  tratament medical în țări membre 

UE, după cum urmează: 18 pentru asistență medicală în Germania, 19 pentru Italia, 3 pentru 

Franța, 2 pentru Austria. 

 
c. Tipărirea și distribuirea cardurilor naționale de sănătate 

 

Monitorizarea activitatilor privind gestiunea si distribuţia cardului naţional de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi suportul acordat asiguratilor sunt asigurate, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

Incepând cu luna februarie 2015 a demarat implementarea cardului național de asigurări 

de sănătate ca mijloc de identificare a asiguratilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar 

la data de 1 septembrie 2015, cardul național de sănătate este unicul instrument de decontare și 

validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asigurații cu vârsta de peste 

18 ani care au card emis. 

Până în prezent, au fost tipărite 545.540 de carduri naționale pentru asigurații CAS 

Constanța.  

Precizăm că Poșta Română a returnat Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, pentru că 

asigurații nu au fost găsiți la domiciliu, aproximativ 54181 carduri. Dintre acestea, 15.456 au fost 

preluate de medicii de familie ai asiguraților, 18.700 de carduri au fost ridicate de la sediul CAS 

Constanța de către asigurați, iar 20.025 se afla încă la sediu.  

 
De asemenea, în anul 2015 au fost înregistrate aproximativ 4500 de cereri pentru tipărirea 

de carduri duplicat.  

 
d. Dispozitive medicale 

 
 

Conform cu Ordinul MSP şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr.388/186/2015 anexa 39, art.3, alin.3, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului-cadru privind  condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, criteriile pentru soluţionarea listelor de 

prioritate în vederea acordării dispozitivelor medicale ţin cont de data înregistrării cererilor la 

Casa de asigurări de sănătate şi nivelul de urgenţă stabilit de Serviciul Medical al Casei de 

asigurări de sănătate. 
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Ca urmare, nivelul de urgenţă va fi stabilit în urma analizei cazului, în funcţie de gravitatea 

deficitului funcţional sau organic, determinat de infirmitatea pentru care se solicită dispozitivul 

medical, precum şi în funcţie de implicaţiile sociale ale gradului de infirmitate respectiv. 

Ca nivel de urgenţă, Serviciul Medical a luat în considerare următoarele: 

- 1. Pacienţi neoplazici sau cu boli sistemice grave 

- 2. Copii cu certificat de încadrare într-un grad de handicap 

- 3. Pacienţi cu indicaţie de oxigenoterapie la domiciliu, care prezintă următoarele condiţii: 

         -neoplasm bronhopulmonar 

         -fibroză pulmonară 

         -certificat de încadrare într-un grad de handicap grav sau accentuat pe probleme 

respiratorii 

         -modificări severe ale probelor ventilatorii  

         -internări  repetate în antecedentele personale 

         -boli sistemice asociate 

-      4. Protezele externe de sân 

-      5. Protezarea auditivă la copii   

 
În anul 2015 au fost aprobate 7045 de cereri de dispozitive,  reprezentând aproximativ  5.080.284 

lei,  fonduri alocate în acest sens.  

 

 
3.  Respectarea relațiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale 

(Serviciul Control) 

 

In conformitate cu Planul anual de control aprobat de CNAS, în anul 2015 am avut 

stabilite 348 controale din care pe specialitati: 136 medicină primară, 73 ambulatoriu de 

specialitate clinic, 15 ambulatoriu de specialitate paraclinic, 2 asistență medicală de urgență și 

transport neasistat, 2 furnizori îngrijiri medicale la domiciliu, 20 ambulatoriu de specialitate 

stomatologic, 10 spitale, 2 BFT, 59 furnizori de medicamente, 3 furnizori de dispozitive 

medicale, 26 programe naționale de sănătate și 0 controlale la persoane juridice ai căror salariați 

beneficiază de concedii medicale conform OUG nr. 158/2005.  

Numărul de controale realizate în decursul anului 2015 a fost de 275, iar pe specialități se 

prezintă astfel: 85 medicină primară, 81 ambulatoriu de specialitate clinic, 13 ambulatoriu de 

specialitate paraclinic, 1 asistență medicală de urgență și transport neasistat, 0 furnizori îngrijiri 

medicale la domiciliu, 20 ambulatoriu de specialitate stomatologic, 6 spitale, 1 BFT, 50 furnizori 

de medicamente, 1 furnizori de dispozitive medicale, 17 programe naționale de sănătate. 

S-au efectuat atât controale tematice conform obiectivelor apobate de CNAS cât și 

controale operative și inopinate dispuse de Direcția Generală Monitorizare, Control și Antifraudă 

precum și de conducerea CAS Constanța. 

In urma controalelor efectuate s-au imputat 52.100,23 lei astfel: 11.852,73 lei medicină 

primară, 7103,62 lei ambulatoriul de specialitate clinic, 13.098,55 lei ambulatoriul de specialitate 

paraclinic, 665,07 lei ambulatoriu de specialitate stomatologic, 12.127,55 lei spitale, 7252,73 lei 

furnizori de medicamente.  
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4. Activități specifice Direcției Medic Șef  

 
a. Programe naționale de sănătate 

La nivelul CAS Constanța s-au derulat în 2015, 9 Programe Naționale de Sănătate curative 

după cum urmează și 4 subprograme: Programul Național de Boli Cardiovasculare, Programul 

Național de Oncologie, Programul Național de Diabet Zaharat,  Programul Național de 

Diagnostic și Tratament al Hemofiliei și Talasemiei, Programul Național de Diagnostic și 

Tratament pentru Boli Rare, Programul Național de Boli Endocrine, Programul Național de 

Ortopedie, Programul Național de Transplant de Organe,  Țesuturi și Celule de Origine 

Umană, Programul Național de Supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală. 

Pentru cresterea accesului pacienților eligibili la programele de sănătate prin asigurarea 

medicamentelor și materialelor specifice au fost încheiate 12 contracte unitățile sanitare cu 

paturi.  

 

Numărul total de bolnavi încluși în 2015 în Programele Naționale de Sănătate curative 

derulate de CAS Constanța a fost de 36.614, iar situația detaliată se prezintă astfel:  

Program naţional de boli cardiovasculare  

număr bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace   -  107  

număr de bolnavi (adulti) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară  - 75  

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară - 302  

Program national de  Oncologie  

număr bolnavi tratati in Subprogramul de tratament al afecţiunilor oncologice  – 3.174  

număr de bolnavi cu monitorizare  a evoluţiei bolii prin PET-CT - 31  

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară - 5  

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie  - 262  

Programul national de  Diabet Zaharat 

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi  - 24.896  

număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c - 59  

număr copii cu diabet zaharat automonitorizaţi  - 99  

număr adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi - 6.374 

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 

număr de bolnavi cu hemofilie între 1 şi 18 ani cu substituţie profilactică – 5  

număr de bolnavi cu hemofilie cu substituţie „on demand” – 21  

număr de bolnavi cu talasemie – 4  

Programul naţional de tratament pentru boli rare 

număr de bolnavi cu boala Fabry -  1  

număr de bolnavi cu boala Pompe – 1 

număr de bolnavi cu Tirozinemie – 1 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcerele digitale evolutive – 2 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii – 9 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulţi – 6 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică – 9 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi – 0 

Programul naţional de boli endocrine 
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număr de bolnavi cu osteoporoză – 104 

Programul naţional de ortopedie 

număr bolnavi adulţi endoprotezaţi – 163 

număr de adulţi cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare – 8 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană 

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant – 78 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională – 760 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line – 24 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continua – 24 

 

b. Comisii terapeutice 

 

Misiune - Accesul asiguraților eligibili la tratamente conform protocoalelor existente; 

Informarea furnizorilor de servicii medicale referitoare la continutul dosarelor de tratament  

Scop - Asigurarea medicamentelor specifice unor boli cu impact major asupra stării de sănătate a 

populației; Soluționarea cererilor de transfer a pacienților între casele de asigurări conform 

dreptului de a-și alege furnizorul  

Obiective - Analiza dosarelor primite în ce privește documentația și respectarea protocoalelor 

terapeutice, procedurile și legislatia în vigoare; Prezentarea dosarelor la comisiile CAS Constanța 

sau CNAS - Eliberarea deciziilor de aprobare catre pacienți 

 

Comisiile de monitorizare a bolilor cronice ce functioneaza la nivelul CNAS sunt urmatoarele: 

- Comisia de oncologie – hematologie 

- Comisia pentru PET - CT 

- Comisia de hepatite cronice 

- Comisia de reumatologie 

- Comisia de psoriazis  

- Comisia de acromegalie si tumori neuroendocrine 

- Comisia pentru Boala Crohn 

- Comisia pentru talasemie – copii 

- Comisia pentru obezitate 

 

Începând cu luna noiembrie 2015, Serviciul medical al CAS Constanța a început să 

primească dosarele pacienților care doresc să beneficieze de tratamentul fără interferon. Dosarele 

complete au fost transmise Comisiei de Experţi pentru afecţiuni hepatice de la nivelul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. Astfel, în luna decembrie  comisia de experți a transmis 10 

decizii de aprobare a tratamentului pentru pacienții eligibili.  
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c. Evaluare furnizori 

 
Misiune: Asigură, la cererea furnizorilor de servicii medicale, evaluarea acestora și eliberarea 

deciziilor de evaluare. 

Scop: Monitorizarea periodică a respectării standardelor în furnizarea de servicii medicale și 

medicamente în vederea asigurării unor servicii medicale de calitate așa cum este prevăzut în 

Legea 95/2006  

Obiective - Organizarea și monitorizarea activității de înregistrare, procesare și soluționare a 

dosarelor de evaluare întocmite de furnizori , - Organizarea activității de gestionare a bazei de 

date privind furnizorii evaluați;  

Activități de evaluare 2015 - Cabinete medicale (medici de familie și medici specialiști) = 555; 

Ingrijiri la domiciliu = 7 ; Farmacii = 321; Furnizori paraclinice-analize medicale de laborator = 

34 ; Radiologie și imagistică medicală = 11; Spitale = 23; Medicină dentară = 27 ; Dializă = 3; 

Dispozitive medicale = 10; Transport neasistat = 3 

 

 

5. Creșterea gradului de informare a asiguraților 

 

 

Prin toate mijloacele de comunicare adecvate, personalul CAS Constanța, responsabil cu 

informarea, a furnizat către populaţie mesaje clare şi specifice în ceea ce privește asigurările de 

sănătate, urmărind informarea acesteia, creșterea gradului de încredere în sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate , precum și crearea unei imagini pozitive  a instituției.  

 

           De asemenea, prin acțiunile sale, colectivul CAS Constanța își dorește să reprezinte în 

continuare un sprijin pentru asigurați și un partener pentru furnizorii de servicii medicale, fapt 

care să conducă la creșterea gradului de conștientizare în ceea ce priveste importanța  sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru satisfacerea nevoilor asiguraților județului Constanța.  

 

Creșterea gradului de informare a asiguraților s-a realizat prin folosirea mijloacelor 

adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și susținerea intereselor asiguraților.  

Accesul la informații al asiguratilor a fost realizat atât prin afișarea la sediul Casei de Asigurari 

de Sanatate Constanța, cât si prin publicarea în mijloacele de informare în masă, precum și in 

pagina de Internet proprie,  a tuturor informațiilor de interes public.  De asemenea,  a fost 

acordată o atenție deosebită informării populației în legătură cu drepturile și obligațiile ce 

rezultă din actele normative în vigoare, inclusiv aspecte legate de plata conțributiei de sănătate. 

Totdată, în perioada supusă evaluării, informarea asiguraților în ceea ce privește cardul 

național de sănătate, devenit de la 1 septembrie 2015, unicul instrument de validare a serviciilor 

medicale , a fost realizată printr-o campanie susținută, atât prin afișarea informațiilor pe pagina 

proprie de internet și în mass-media, cât și prin informarea directă a asiguraților prin 

intermediul TelVerde. 
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6. Activitati specifice Tehnologiei Informației. Operaţionalizarea şi optimizarea 

Sistemului Informatic Unic Integrat. 

 

Sistemul Informatic al CAS Constanța  este orientat pentru a pune la dispoziție 

instrumentele necesare realizării intr-un mod cât mai eficient  a activităților desfășurate in CAS 

Constanța și de a asigura suportul de specialitate pentru următoarele  activități: 

1 SIUI 

2 ERP 

3 CEAS 

Activitatea Serviciului I.T. a acoperit cele doua domenii ale tehnicii de calcul: 

- hardware 

1. s-a efectuat instalarea și administrarea calculatoarelor, imprimantelor și a conturilor de 

utilizatori din sistem; 

2. s-a asigurat funcționarea și întreținerea rețelei de calculatoare din instituție și a securității ei, 

prin programe antivirus și firewall actualizate la zi; 

3. s-a asigurat functionarea corespunzătoare a echipamentelor de calcul din DATA CENTER si 

conditiile climatice/tehnice din DATA CENTER; 

4. s-au rezolvat toate problemele hardware apărute în special din cazua defectării unor 

componente din stațiile de lucru, prin înlocuirea acestora, urmată de reinstalarea SO acolo unde a 

fost cazul 

5. s-au pus in functiune si  s-au integrat în rețeaua locală stațiile de lucru achiziționate ( licențele 

SO WIN 7si MS OFFICE care au fost puse la dispozitie de către CNAS). 

- software 

1. s-au instalat licențele achiziționate sau programe primite cu drept de utilizare, pe servere și 

stațiile de lucru din cadrul CAS Constanța ;  

2. s-au luat măsurile necesare pentru a nu permite altor utilizatori instalare de soft neautorizat sau 

fără licență. Aplicațiile software neautorizate sau fără licență au fost dezinstalate de pe 

calculatoarele CAS Constanța 

3. S-au implementat drepturile de acces la informații, stabilite pentru fiecare utilizator din rețea, 

pentru SIUI; 

4. s-a asigurat suport de specialitate la SIUI, pentru toate compartimentele/serviciile CAS, în 

limita 

competențelor; 

5. s-a efectuat activitatea afișare pe site-ul CAS Constanța de informații pentru asigurați și 

furnizorii aflati în contract; 

6. PIAS (SIUI, SIPE, CEAS,DES) – s-a asigurat suport pentru furnizorii de servicii medicale, 

medicamente si dispozitive medicale.  Situațiile anormale de funcționare semnalate de către 

furnizori au fost transmise către nivelul 2 de suport (CNAS+SIVECO) 

7. S-a continuat activitatea de înregistrare a certificatelor digitale 

8. S-au generat parole SIUI pentru furnizorii nou intrați în contract sau pentru furnizorii ale caror 

licențe SIUI au fost invalidate 

9. S-au rezolvat problemele legate de cardurile naționale de sănătate ( adeverințe înlocuitoare, 

adeverințe de asigurat, blocare/suspendare card, colectare/corectare date în vederea emiterii unui 

card nou, transmiterea de date catre CNAS, etc.)  
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7. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice 

 

             Casa de Asigurări de Sănătate Constanța asigură  accesul la informaţiile de interes public 

din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului de Relaţii publice și Purtător de 

Cuvânt. 

            Misiunea acestui compartiment este de a sigura comunicarea răspunsului la solicitările 

adresate C. A.S. Constanța  în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, precum și de a asigura punerea în aplicare a O.G.nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

 Obiectivele care trebuiau atinse pentru perioada de raportare, respectiv 1 ianuarie 2015 – 

31 decembrie 2015 au fost: informarea presei, informarea publică directă a asiguraților, 

informarea internă a personalului, informarea interinstituţională. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 544/2001, în cursul anului 2015,  

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, prin președintele- Director general și Purtătorul de 

cuvânt,   a emis peste 34  informări de presă pentru aducerea la cunoștința opiniei publice a 

evenimentelor apărute în activitatea instituției precum şi a diferitelor evenimente apărute pe 

parcursul anului cu ocazia distribuirii cardului național de sănătate, cu ocazia aprobării normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de sănătate sau  cu ocazia 

apariției unor modificări a Hotărârii 400/2014 și a Ordinului 388/2015.     

        Atât preşedintele – director general al CAS Constanța, cât și purtătorul de cuvânt, au 

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

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

materialelor de presă, ori de câte ori aceştia le-au solicitat. 

 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: 

 

- numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 16; 

 

- numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:  

 

7 cereri provenite de la persoane juridice astfel: 

-   4 cereri – diverse instituţii de presă – s-a răspuns cu adresă și au vizat decontări făcute către 

furnizorii de servicii medicale; 

-  1 cerere – ONG – s-a răspuns pe e-mail şi cu adresă și  a vizat normele de aplicare a HG 

400/2014 

-  2 cereri – diverse societăți – s-a răspuns cu adresă și au vizat Comisiile terapeutice constituite 

la nivelul CAS Constanța și solicitări de documente/facturi emise de unii furnizori 

 

9 cereri provenite de la persoane fizice astfel: 

 

- 2 cereri  -  s-a răspuns  cu adresă; 

- 7 cereri - s-a răspuns pe mail. 

 

- numărul de solicitări rezolvate favorabil -15; 

- numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii  

( informaţii exceptate de la acces, inexistente, etc ): - 1; 
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- numărul de solicitări adresate în scris - pe suport de hârtie - 9    - pe suport electronic –7 din 

care -  7 pe e-mail; 

- numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 9; 

- numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 7; 

- numărul de reclamaţii administrative – rezolvate favorabil - 0; - respinse – 0; 

- numărul de plângeri în instanţă rezolvate favorabil - 0, respinse - 0, în curs de soluţionare - 0;  

- sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate …; 

- numar estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare 2500. 

             Totodată, în perioada evaluată, la Compartimentul Relații Publice și Purtător de cuvânt 

au fost înregistrate peste 4500 apeluri. Toate aspectele sesizate de apelanți au fost verificate, 

analizate, fiind date răspunsuri pe loc în situaţia în care a fost posibil. Majoritatea apelurilor 

venite din partea asiguraţilor persoane fizice dar şi din partea agenţilor economici au fost 

preluate prin centrala instituţiei, facilitatea dată de accesarea liniei telefonice gratuite Tel Verde, 

fiind mai puţin utilizată. De asemenea, în aceeași perioadă au fost soluționate 68 de petiții, cărora 

li s-a răspuns în termenul legal.  

 

 

Prezentarea problemelor întâmpinate în perioada evaluată, 

propuneri,  plan de măsuri 

 

Din cauza actualizării cu întarziere a datelor on-line privind evidenţa asiguraţilor, se 

întalnesc situatii în care nou-născuţii nu apar în sistem, iar din acest motiv, în caz de îmbolnăvire 

serviciile medicale prestate şi raportate nu sunt recunoscute de SIUI. Aceste cazuri sunt rezolvate 

punctual de funcţionarii publici din cadrul CAS Constanța, cee ace duce la creșterea volumului 

de muncă, iar uneori, este necesar ca anumiți angajați să fie dislocați din activitățile lor curente.  

De asemenea, actualizările bazei naționale de date periodice privind asigurații, în mod 

special cele în baza fișierelor transmise de Casa Națională de Pensii, denaturează datele privind 

calitatea și categoria asiguraților, rezultând sute de asigurați sau coasigurați care apar neasigurați 

în SIUI. Corectarea situațiilor se face tot punctual, în baza  documentelor doveditoare solicitate 

asiguratilor, ceea ce necesită de asemenea consum important de timp și încărcarea volumului de 

muncă a personalului. 

Totodată, există frecvente neconcordanțe între PIAS și SIUI, respectiv în  PIAS o 

persoană poate fi asigurată, iar în SIUI apare neasigurată. Din acest motiv, furnizorii solicită 

adeverințe de asigurat pentru a avea siguranța că serviciul acordat va fi validat și achitat de CAS 

Constanța. 

 

                 O altă problemă cu care s-au confruntat angajații CAS Constanța a fost legată de 

utilizarea corectă a cardului de sănătate de către furnizorii de servicii medicale. În ultimul 

trimestru al anului 2015, probleme cel mai des reclamate au vizat informarea greșită din partea 

furnizorilor de servicii medicale în ceea ce privește condițiile de utilizare a cardului național de 

sănătate,  eliberarea adeverințelor de asigurat și modalitatea de acordare a serviciilor medicale 

decontate de CAS. Plecând de la această situație de fapt, și pentru respectarea dreputirlor 

asiguraților de către partenerii noștri contractuali, a fost  necesară o comunicare cât mai eficientă  

cu furnizorii de servicii medicale. De aceea, una din direcțiile de acțiune în activitatea de Relații 

Publice a constat în transmiterea de informări către furnzorii de serivicii medicale pe diferite 

teme de interes. Astfel, în perioada octombrie - decembrie, compartimentul de Relații publice și 
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Purtător de cuvânt a redactat și transmis 19 informări, care să ducă atât la îmbunătățirea relației 

asigurat – furnizor medical- Cas Constanța,  cât și la creșterea încrederii asiguraților în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate. Chiar și așa, zilnic, s-au prezentat la CAS Constanța zeci de 

asigurați care nu aveau carduri emise, pentru a solicita adeverințe de asigurat, întrucât furnizorii 

refuzau să le acorde servicii medicale. Atât asigurații, cât și personalul casei de asigurări, depun 

eforturi, - asigurații sunt puși pe drumuri, angajații casei sună punctual fiecare furnzior- ,  pentru 

ca aceștia din urmă să respecte legislația în vigoare și să acorde servicii meciale asiguraților fără 

card emis, în baza documentului emis de PIAS în urma interogării. În afară de informări  

 

 

Planul de acţiune pentru anul 2016 cuprinde: 

- 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. 

- monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică în vederea îmbunătăţirii activităţii 

instituţiei. 

- perfecţionarea profesională atât pentru personalul cu funcţii de conducere,  cât şi pentru 

funcţiile de execuţie. 

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

Redimensionarea schemei de personal în vederea eficientizării activităţii. 

- standardizarea procedurilor operaţionale de lucru. 

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

de acţiune pentru anul 2016, precum şi actualizarea lui. 

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

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

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

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

flayere) ; 

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

legislativ privind sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  

- analiza conţinutului petiţiilor, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă 

asiguraţii în accesarea serviciilor medicale 

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

activităţii CAS Constanța care necesită îmbunătăţiri  

- actualizarea paginii web  

 

 

 
Președinte – Director general, 

Dr. Oana Irina Ioniță 

 

 

 


