REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DÂMBOVIŢA

SECŢIUNEA I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa este instituţie publică, de interes local, cu
personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea C.N.A.S. şi are ca principal
obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de
sănătate
la
nivel
local.
Art. 2. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are sediul în Târgoviste, Bulevardul Libertăţii,
bloc C2 – C3, judeţul Dâmboviţa şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare, ale statutului C.A.S. Dâmboviţa aprobat
de C.N.A.S, ale prezentului R.O.F., cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.
Art. 3. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa aplică politica şi strategia generală a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în raza de
competenţă, conform organigramei si statului de funcţii aprobate de Casa Naţională de Sănătate.
Art. 4. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate cu menţionarea şi a denumirii proprii.

SECŢIUNEA a-II-a
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DÂMBOVIŢA

Art. 5. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele organe de conducere:
a) Consiliul de Administraţie
b) Preşedinte - Director General
c) Director Direcţia Economică
d) Director Direcţia Relaţii Contractuale
e)

Medic

Şef

Art. 6. În subordinea Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa îşi

desfăşoară
a) Serviciul Control

activitatea:

b)
Compartimentul
c)
Compartimentul
d) Compartimentul Juridic – Contencios
e)
f)
g)
h)
i)
Art.
a)
b)
c)

Compartimentul

Relaţii

Resurse
Tehnologia

Publice
Direcţia

şi

Direcţia

Umane
Informaţiei

Purtător

de

Cuvânt
Economică
Contractuale
Şef
Secretariat

desfăşoară

activitatea:
Contabilitate
Creanţe
Logistică

Relaţii
Medic

7. În

subordinea
Directorului
Direcţiei
Serviciul
Buget,
Compartimentul
Administrare
Compartimentul
Achiziţii

Art.8. În subordinea Directorului
a)
b) Serviciul Relaţii cu Furnizorii
c)

Compartimentul

Economice
îşi
Financiar,
Contribuţii
Publice

Direcţiei Relaţii
Compartimentul

Contractuale

Relaţii

Art.
9. În
subordinea
Medicului
Şef
a)
Serviciul
b)
Compartimentul
Programe
c) Compartimentul Evaluare Furnizori

şi
şi

îşi

desfăşoară

cu
îşi

desfăşoară
de

activitatea:
Planificare

Asiguraţii
activitatea:
Medical
Sănătate

SECŢIUNEA a-III-a
Capitolul 1
Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

Art. 10. Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele atribuţii:
1. Colectarea contribuţiilor la Fondul unic naţional de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
2. Administrarea bugetelor proprii;
3. Înregistrarea şi actualizarea datele referitoare la asiguraţi şi comunicarea acestora către CNAS;
4. Elaborararea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a celui de rectificare a bugetului
anual;
5. Elaborarea şi publicarea raportului anual de activitate, raportului execuţiei bugetare pe capitole şi
subcapitole şi a planului de activitate pentru anul următor;

6. Utilizarea tuturor demersurilor legale pentru optimizarea colectării contribuţiilor şi recuperarea
creanţelor restante;
7. Furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate
şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
8. Administrarea bunurilor Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, conform prevederilor legale;
9. Negocierea şi contractarea serviciile medicale cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile
Contractului-cadru;
10. Decontarea serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile Contractuluicadru;
11. Monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
12. Organizarea licitaţiilor în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza
prevederilor Contractului-cadru;
13. Asigurarea, în calitate de instituţie competentă, a activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale
cu prevederi în domeniul sănătăţii, încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea
cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor
acorduri internaţionale;
14. Efectuarea de sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere al asiguraţilor şi evaluarea
interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
15. Monitorizarea şi controlul modului de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale;
16. Folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea
intereselor asiguraţilor;
17. Organizarea şi realizarea controlului serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor pe baza
contractelor de furnizare servicii încheiate;
18. Exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Capitolul 2
Atribuţiile Consiliului de Administraţie
al Casei de Asigurari de Sanatate Dâmboviţa

Art. 11. Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are următoarele
atribuţii:
1. Aprobarea proiectului statutului propriu elaborat în baza Statutului - cadru;
2. Avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli anual aferent Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate;

3. Aprobarea rapoartelor de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de Preşedintele-Director
General;
4. Avizarea strategiei de contractare propusă de Preşedintele – Director General, cu respectarea
Contractului-cadru;
5. Avizarea programelor de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de
executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
6. Avizarea strategiei de promovare a imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
7. Exercitarea şi a altor atribuţii prevăzute de lege.

Capitolul
Activităţi specifice structurii de secretariat al Consiliului de Administraţie

3

Art. 12. Secretariatul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:
1. Asigurarea evidenţei şi păstrarii documentelor si a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de
Administraţie;
2. Urmărirea respectarii termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de
Administraţie;
3. Asigurarea transmiterii convocării în scris membrilor Consiliului de Administraţie şi difuzarea
materialelor cu cel puţin 5 zile înaintea fiecărei şedinţe;
4. Pregătirea materialele pentru şedinţele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
5. Asigurarea consemnărilor desfăşurării şedinţelor Consiliului de Administraţie în Registrul de proceseverbale, redactând procesele verbale;
6. Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de membrii Consiliului de Administraţie.

Capitolul
4
Atribuţiile Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa
Art. 13. Preşedintele – Director General este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de
Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa şi
este numit prin ordin al Preşedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;




Preşedintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa este ordonator
terţiar de credite în condiţiile legii şi, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează
planul de management, urmarind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi
în contractul de management;
Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite,
Preşedintele – Director General emite decizii;






Preşedintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa poate delega
atribuţiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări
de sănătate, temporar, în situaţii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a
preşedintelui CNAS.
Preşedintele-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are obligaţia de a
depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere la numirea în funcţie şi anual, în condiţiile
legii.
Mandatul Preşedintelui – Director General încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin
revocare de catre Preşedintele CNAS sau prin deces.

Art.14 Preşedintele – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa are urmatoarele
atribuţii:
1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activitaţilor tuturor structurilor din
cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
2. Organizarea şi coordonarea activităţii de control a execuţiei contractelor de furnizare de servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
3. Organizarea şi coordonarea activităţii de urmarire şi control a colectării contribuţiilor la Fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate;
4. Propunerea programelor de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită,
potrivit legii;
5. Stabilirea modalităţilor de contractare, cu respectarea Contractului-cadru şi a normelor metodologice
de aplicare a acestuia;
6. Organizarea, împreuna cu alte structuri abilitate, activităţilor de control privind respectarea drepturilor
asiguraţilor şi propunerea măsurilor în caz de nerespectare a acestora;
7. Aprobarea planului anual de achiziţii, a strategiei de contractare, a strategiei de promovare a imaginii
CAS Dâmboviţa, precum şi a planului anual de control;
8. Supravegherea şi controlul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la
nivel teritorial şi prezentarea anuală a rapoartelor pe care le dă publicitaţii;
9. Implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul CAS Dâmboviţa;
10. Aplicarea normele de gestiune, a regulamentelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor
administrative unitare;
11. Exercitarea atribuţiilor prevazute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
12. Administrarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în condiţiile legii;
13. Reprezentarea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în relaţiile cu terţii;
14. Asigurarea elaborării statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale Statutului
cadru aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
15. Convocarea Consiliului de Administraţie al CAS Dâmboviţa;
16. Conducerea şedinţelor Consiliului de Administraţie al CAS Dâmboviţa;

17. Numirea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului CAS Dâmboviţa, în condiţiile legii;
18. Acordarea de audienţe în cadrul programului stabilit;
19. Numirea, în condiţiile legii, a purtatorului de cuvânt al instituţiei, a ofiţerului cu securitatea, a
consilierului etic şi a responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public;
20. Aprobarea fişelor de post şi a celor de evaluare pentru personalul din cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa;
21. Asigură aducerea la îndeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in functie;
22. Exercitarea şi a altor atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare.

Capitolul
5
Activităţile si operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în
subordinea Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa

Art. 14 Activităţile si operaţiunile specifice Serviciului Control
1. Întocmirea, până la data stabilită de corpul de control al CNAS, a proiectul planului de control, pe
care îl supune aprobării Preşedintelui – Director General al CAS Dâmboviţa; proiectul planului de control
se înaintează spre analiză Corpului de Control al CNAS;
2. Realizarea planului anual de control;
3. Actualizarea planului anual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă
natură intervenite, la solicitarile CNAS sau ale Preşedintelui – Director General al Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa;
4. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale care sunt în relaţii contractuale cu CAS Dâmboviţa, conform competenţelor stabilite
de cadrul metodologic specific;
5. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de control la persoane juridice sau fizice ai caror salariaţi
beneficiază de concedii şi indemnizatii acordate în baza OUG 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
6. Organizarea activitaţii de verificare a legalităţii cererilor de restituire a indemnizaţiilor de concediu
medical depuse de angajatori la CAS Dâmboviţa, conform OUG 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
7. Organizarea şi efectuarea acţiunilor de control la persoanele fizice şi juridice care au obligaţia să
vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la F.N.U.A.S.S.;
8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevazute de lege;
9. Verificarea şi controlul aspectelor cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau sesizările primite de către
Preşedintele – Director General al CAS Dâmboviţa şi repartizate spre soluţionare Serviciului Control;

10. Verificarea şi controlul aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau sesizările primite de către
Corpul de Control al CNAS, transmise spre soluţionare Serviciului Control din cadrul CAS Dâmboviţa;
11. Întocmirea rapoartelor de control, propunerea măsurilor corective menite să elimine iregularităţile şi
disfuncţionalităţile constatate şi supunerea spre aprobare Preşedintelui – Directorului General al CAS
Dâmboviţa;
12. Urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de
Preşedintele – Director General al CAS Dâmboviţa;
13. Efectuarea controlului la solicitarea Corpului de Control al CNAS şi dispuse de către Preşedintele –
Director General al CAS Dâmboviţa;
14. Identificarea debitelor la F.N.U.A.S.S. în cadrul controalelor efectuate la furnizorii de servicii
medicale şi la persoanele fizice şi juridice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări sociale de
sănătate la FNUASS.
15. Întocmirea periodică a rapoartelor privind activitatea desfaşurată;
16. Centralizarea şi prezentarea riscurilor identificate în vederea fundamentării viitoarelor planuri de
control şi a strategiei CAS Dâmboviţa;
17. Solicitarea, Corpului de Control al CNAS, avizării legitimaţiei de control pentru personalul nouangajat în termen de 5 zile calendaristice de la emiterea deciziei de numire în funcţia publică a noilor
angajaţi;
18. Elaborarea de proceduri operationale specifice activitatii proprii in baza cadrului procedural si a
metodologiei emise de Corpul de Control al CNAS;
19. Elaborarea de propuneri privind modificări ale actelor normative care reglementează activitatea în
sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art.
15 Activitaţile
şi
operaţiunile
specifice Compartimentului
Resurse
1. Planificarea resurselor umane în Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;

Umane:

2. Realizarea de studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru Casa de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa, în vederea optimizării structurii organizatorice;
3. Înaintarea de propuneri privind Organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
4. Elaborarea şi propunerea spre aprobare a statului de funcţii al Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa şi efectuarea modificărilor intervenite în structura acestuia;
5.Colaborarea împreuna cu serviciile de specialitate, la elaborarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare şi a Regulamentului Intern al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
6. Colaborarea cu toate structurile instituţiei în vederea întocmirii şi reactualizării fişelor de post pentru
personalul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
7. Derularea activităţii de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane;
8. Derularea activitaţii specifice managementului funcţiei publice, respectiv a managementului de natura
contractuală;

9. Întocmirea deciziile de încadrare, promovare şi orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă
şi de modificare a raportului de serviciu;
10. Întocmirea propunerilor de redistribuire a personalului în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa în funcţie de necesităţile specifice, de rezultatele evaluării personalului şi competenţele
stabilite de prezentul regulament;
11. Întocmirea propunerilor privind promovarea personalului în funcţie de cerinţele specifice de ocupare
a posturilor, de necesităţile Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, de standardele şi performanţele
profesionale individuale ale personalului, în condiţiile legii;
12. Întocmirea contractele de munca ale personalului contractual din cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa şi a documentelor de numire în funcţia publică;
13. Organizarea şi coordonarea activitaţii de evaluare a resurselor umane;
14. Întocmirea planul anual de perfecţionare profesională;
15. Organizarea şi coordonarea activităţii de formare profesională şi îndrumare metodologică;
16. Acordarea drepturilor salariale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, stabilind salariile de
bază şi celelalte drepturi salariale potrivit legii;
17. Promovarea unei politici coerente de personal;
18. Gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
19. Gestionarea carnetelor de munca ale personalului Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
20. Evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor personalului Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa.

Art.16 Activitaţi şi operaţiuni specifice care se desfăsoară la nivelul Compartimentului Tehnologia
Informatiilor:
1. Aplicarea şi mentinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de
date cu caracter personal;
2. Exercitarea atribuţiilor privind asigurarea securităţii reţelei interne CAS Dâmboviţa, administrarea
serverelor antivirus, updatarea acestora, distribuţia actualizărilor la staţiile din reţeaua CAS proprie;
3. Asigurarea condiţiilor minime de funcţionare a serverelor instalate la nivelul CAS Dâmboviţa (condiţii
de climă, securitate şi monitorizare acces, asigurarea alimentării neîntrerupte cu energie electrică a
respectivelor incinte);
4. Gestionarea utilizatorilor CAS Dâmboviţa şi a drepturilor acestora atât în reţeaua CAS Dâmboviţa,
cât şi în SIUI. Întocmirea şi implementarea planului privind alocarea de roluri descrise in SIUI cu
aprobarea Preşedintelui – Director General;
5. Aplicarea procedurilor de import de date în SIUI aplicabile la nivel CAS Dâmboviţa;
6. Aplicarea procedurilor de back-up de date aplicabile la nivel CAS Dâmboviţa în SIUI;

7. Aplicarea la nivelul CAS Dâmboviţa a update-urilor şi a patch-urilor furnizate de către HP în cadrul
SIUI;
8. Asigurarea activităţii de întreţinere a tehnicii de calcul din cadrul CAS Dâmboviţa;
9. Elaborarea specificaţiilor funcţionale pentru achiziţiile de servicii sau produse legate de tehnica de
calcul;
10. Asigurarea desfaşurării activităţilor ce îi revin în cadrul proiectelor/aplicaţiilor la nivel local în
domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
11. Participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achizitionate la nivelul CAS
Dâmboviţa;
12. Asigurarea evidenţei livrărilor legate de SIUI .

Art. 17 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Juridic,
Contencios:
1. Îndrumarea şi asigurarea informării serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa în vederea aplicării, respectării actelor normative în vigoare corespunzatoare domeniului de
activitate;
2. Reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în litigiile cu terţii;
3. Avizarea precizărilor cu caracter metodologic elaborate în cadrul

serviciilor de specialitate;

4. Avizarea din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor
acte normative a tuturor proiectelor şi documentelor iniţiate la nivelul CAS Dâmboviţa;
5. Participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
CAS Dâmboviţa, Registrului Riscurilor ;

Regulamentului Intern al

6. Avizarea din punct de vedere al repectării legii, al tehnicii legislative şi al corelarii cu prevederile altor
acte normative, a tuturor proiectelor, actelor administrative emise de Preşedintele - Director General;
7. Formularea cererilor pentru punerea în executare a sentinţelor rămase
definitive, irevocabile şi
executorii, în vederea recuperării sumelor datorate de către terţi Casei de Asigurări de Sănătate
Dâmboviţa;
8. Întocmirea documentaţiei necesare şi transmiterea către serviciile din cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa implicate în vederea executării sentinţelor rămase definitive, irevocabile şi
executorii date în defavoarea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
9. Formularea punctelor de vedere referitoare la interpretarea legislatiei, pentru orice acte normative
care au impact şi legatură cu activitatea specifică a CAS Dâmboviţa;
10. Colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea,
completarea şi încetarea contractelor încheiate de CAS Dâmboviţa;

încheierea, modificarea,

11. Acordarea vizelor de legalitate pe toate documentele emise de CAS Dâmboviţa sau în legatură cu
activitatea acesteia care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară,
prezentate spre avizare conform legii;

12. Întocmirea documentaţiei corespunzatoare pentru acţiunile/întâmpinările înaintate instanţelor de
judecată de către CAS Dâmboviţa sau a celor în care CAS Dâmboviţa este parte;
13. Solicitarea serviciilor de specialitate ale CAS Dâmboviţa a unor puncte de vedere, relaţii, acte,
documente în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în
dosarele unde aceasta este parte ;
14. Analizarea şi înaintarea propunerilor de rezolvare sub aspect juridic a
petiţiilor adresate CAS
Dâmboviţa şi rezoluţionate în acest sens de către Preşedinte– Director General ;
15. Organizarea evidenţei litigiilor pe speţe în care CAS Dâmboviţa este parte, sintetizarea şi
organizarea periodică de raportări în vederea realizării indicatorilor din contractul de management al
Preşedintelui- Director General;
16. Organizarea activităţii privind aplicarea Regulamentelor Europene de coordonare a sistemelor
naţionale de securitate socială ale statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi a normelor
metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a
formularelor europene emise în aplicarea acestor regulamente la nivelul C.A.S Dâmboviţa;
17. Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la evidenţa
cetăţenilor români şi străini care se deplasează pe teritoriul României, în spaţiul Uniunii Europene şi
spaţiul SEE, beneficiari ai prevederilor Regulamentelor Europene 883/2004, Reg. 987/2009 si Reg.
988/2009 cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul CAS Dâmboviţa;
18. Primirea, verificarea şi înregistrarea cererilor depuse de asiguraţi în vederea eliberării formularelor
europene, însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
19. Primirea, completarea şi ţinerea evidenţei formularelor europene E*** şi a documentelor portabile
S, prin aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucratorii salariaţi, independenţi şi cu
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitaţii, în baza regulamentelor europene;
20. Transmiterea lunară către Direcţia Juridic, Contencios şi Acorduri Internationale din cadrul CNAS
a situaţiei formularelor europene emise şi primite de către CAS Dâmboviţa;
21. Aplicarea măsurilor privind identificarea, eliminarea şi prevenirea obstacolelor din calea liberei
circulaţii a serviciilor persoanelor conform actelor normative din domeniul asigurărilor sociale de
sănătate;
22. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al
existenţei, conformităţii şi valabilităţii dosarelor depuse în vederea eliberării formularelor E*** şi a
documentelor portabile S;
23. Rezolvarea sesizărilor primite de la solicitanţii de formulare europene la nivelul CAS Dâmboviţa;

Art. 18 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii
Publice şi Purtător de cuvânt
1. Elaborarea strategiei de promovare a imaginii CAS Dâmboviţa şi supunerea spre aprobare
Preşedintelui – Director General;
2. Întocmirea şi actualizarea bazei de date cu jurnaliştii acreditaţi;
3. Promovarea imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa prin mijloacele mass-media (presa
scrisă, audio-vizuală, tipărituri, etc.) cu respectarea dispoziţiilor Preşedintelui – Director General;

4. Organizarea evenimentele de presă pentru mediatizarea activităţii Casei Nationale de Asigurări de
Sănătate şi Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
5. Monitorizarea apariţiilor CAS Dâmboviţa în presă;
6. Elaborarea zilnică a buletinul “Revista presei”, pentru informarea operativă a conducerii instituţiei;
7. Solicitarea şi colectarea de la toate serviciile de materiale informative cu privire la activitatea Casei
de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în vederea pregătirii unei campanii publicitare adecvate;
8. Realizarea periodică a analizei de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în presă;
9. Asigurarea afişării şi actualizării informaţiilor de interes public pe site-ul Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa;
10. Elaborarea şi supunerea spre aprobare conducerii CAS Dâmboviţa a difuzării materialelor de presă
realizate ca urmare a solicitării mass-media;
12. Facilitarea relaţiilor conducerii CAS Dâmboviţa cu reprezentanţii mass-media;
13. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a accesului la informaţiile de interes public în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
14. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în
vigoare;
15. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare a publicului prin TELVERDE şi prin biroul de
relaţii cu publicul;
16. Elaborarea sintezelor periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei
telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
17. Organizarea activitaţii de audienţe a conducerii CAS Dâmboviţa;
18. Elaborarea materialelor informative cu privire la sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi
activitatea specifică a CAS Dâmboviţa;
19. Elaborarea şi aplicarea chestionarelor de sondare a opiniei publice cu privire la activitatea CAS
Dâmboviţa.

Capitolul
6
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în
subordinea Direcţiei Economice
Art.19 Activitaţile si operaţiunile specifice Directorului Direcţiei Economice:
1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din
subordine ;
2. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru,
precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine ;
3. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului de riscuri – secţiunea economică;
4. Asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele CAS Dâmboviţa;

5. Organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul structurilor din
subordine;
6. Elaborarea planului de măsuri privind eficientizarea activităţii de înregistrare şi prelucrare a
declaraţiilor lunare depuse de angajatori ;
7. Organizarea şi monitorizarea activităţii de preluare a datelor privind evidenţa asiguraţilor conform
protocoalelor încheiate la nivel local şi naţional ;
8. Elaborarea planului de măsuri privind eficientizarea colectării contribuţiilor în vederea realizării
veniturilor prevăzute în buget;
9. Organizarea şi monitorizarea activităţii de executare silita conform legii;
10.Organizarea şi coordonarea activităţii de restituire a sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări
sociale conform legii;
11. Elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa
precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;
12. Coordonarea realizării execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevazute în buget;
13. Organizarea şi asigurarea evidenţei contabile conform legislaţiei în vigoare;
14. Organizarea activităţii de evidenţiere în contabilitate a tuturor operaţiunilor legate de decontările
externe;
15. Organizarea şi asigurarea efectuării plaţilor datorate conform legii, în limitele creditelor bugetare
aprobate şi la termenele prevăzute în angajamentele legale;
16. Organizarea exercitării controlului financiar preventiv propriu conform legii;
17. Asigurarea respectării disciplinei financiare;
18. Elaborarea planului anual de achiziţii publice;
19. Organizarea activitaţii de inventariere a patrimoniului;
20. Elaborarea listei anuale de investiţii;
21.Organizarea şi implementarea planului de măsuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul
CAS Dâmboviţa conform legi ;
22. Monitorizarea implementării planului anual de transport.

Art. 20 Activitaţile si operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Buget, financiar,
contabilitate:
1. Conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea,
cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea şi păstrarea
informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne, cât şi pentru organul ierarhic
superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

2. Organizarea şi conducerea contabilităţii drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a
angajamentelor şi a plăţilor efectuate conform bugetului aprobat;
3. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
4. Înregistrarea rezultatului inventarierii şi completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca
urmare a operaţiunii de inventariere;
5. Înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor contabile;
6. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice;
7. Asigurarea întocmirii, circulaţiei şi arhivării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor
în contabilitate;
8. Întocmirea la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a balanţelor lunare de verificare
a conturilor analitice şi sintetice;
9. Întocmirea contului de execuţie pentru veniturile şi cheltuielile instituţiei;
10. Întocmirea situaţiilor financiare şi depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11. Urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie şi din derularea contractelor cu furnizorii
de servicii medicale;
12. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al CAS Dâmboviţa pe baza propunerilor
structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi proiectul de rectificare a acestuia;
13. Urmărirea încadrării plaţilor nete de casă în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
14. Completarea registrului proiectelor de operaţiuni prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar
preventiv;
15. Întocmirea facturilor catre Casa Teritorială de Pensii pentru recuperarea sumelor aferente
accidentelor de muncă;
16. Asigurarea fazei finale a execuţiei bugetare (plata cheltuielilor) pentru toate cheltuielile aprobate în
bugetul de venituri şi cheltuieli al CAS Dâmboviţa;
17. Organizarea şi evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
18. Întocmirea şi transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare;
19. Întocmirea situaţiei financiare a contractului încheiat între Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa
şi furnizorul de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în vederea avizării cesionării de
creanţe de catre CNAS;
20. Asigurarea fazei finale a execuţiei bugetare (plata cheltuielilor) pentru contractele de cesiune de
creanţe aprobate de către CNAS furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
21. Întocmirea de “Solicitare de prevedere bugetară” în vederea aprobării bugetului pentru capitolul
“Prestatii medicale acordate intr-un stat membru U.E.” şi “Cererea pentru efectuarea plaţii externe”.

22. Elaborarea şi actualizarea de proceduri specifice activităţilor serviciului în conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
23. Utilizarea aplicaţiilor din SIUI şi ERP specifice activităţilor din cadrul serviciului.

Art.21. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăsoară la nivelul Compartimentului
Administrare Contribuţii şi Creanţe:
1. Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele care au calitatea de salariat:
persoane care au obţinut venituri din profesii liberale şi comerciale, venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din
agricultură şi silvicultură, venituri ale asociatului unic, etc;
2. Organizarea şi actualizarea periodică a bazei de date privind contribuabilii FNUASS persoane fizice,
altele decât cele care au calitatea de salariat : Protocolul P5282/26.10.2007 incheiat între C.N.A.S şi
A.N.A.F;
3. Emiterea deciziilor de impunere pe perioada termenului de prescripţie a obligaţiilor la FNUASS pentru
persoanele care au obligaţia plaţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la veniturile obţinute;
4. Prelucrarea zilnică a extraselor cu evidenţierea pe surse şi categorii a încasărilor la FNUASS şi
întocmirea lunară a situatei centralizată a acestora ;
5. Intocmirea lunară a situaţiei debitorilor persoane fizice la FNUASS şi trimiterea spre analiză
directorului economic;
6. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de executare silită conform legii prin efectuarea urmatoarelor
activitaţi:
a) identifică, în baza evidenţei pe plătitori, persoanele fizice, şi/sau declaraţiile făcute, precum şi alte
documente întocmite de organele de specialitate, debitorii fondului;
b) întocmeşte şi comunică debitorului somaţia de plată şi titlul executoriu ca prim act de executare
silită;
c) ţine evidenţa titlurilor executorii în Registrul de evidenţă a debitorilor supuşi executării silite;
d) înscrie debitul în evidenţa nominală proprie, în temeiul titlului executoriu;
e) întocmeşte dosarul debitorului care urmează să fie executat silit;
f) solicită compartimentelor de evidenţă a populaţiei, organelor de poliţie şi altor instituţii care deţin
astfel de informaţii, elementele necesare în vederea identificării debitorului;
g) face cercetări, prin mijloace proprii, pentru identificarea domiciliului sau a veniturilor şi bunurilor
urmăribile ale debitorului;
h) aplică măsuri de executare silită asupra tuturor bunurilor urmăribile, mobile şi imobile, proprietate
a debitorului, precum şi asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti ale acestuia, în limita valorii
necesare realizării creanţei la fond, a accesoriilor aferente şi cheltuielilor de executare silită;
i) solicită informaţii de la organele administraţiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane
juridice ori fizice pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;

j) sesizează organul de executare silită al altei CAS, dacă bunurile urmăribile se află în afara razei
sale de competenţă;
k) aplică modalităţile de executare silită, potrivit legii, în baza titlurilor executorii transmise de alte case
de asigurări de sănătate;
l) aplică, după caz, succesiv sau concomitent, toate modalităţile de executare silită (poprire, executare
silită mobiliară, executare silită imobiliară) până la realizarea creanţei;
m) solicită unităţilor bancare, respectând normele privind secretul bancar, informaţiile necesare în
vederea urmăririi debitelor prin luarea de măsuri de indisponibilizare a sumelor aflate în contul
debitorului, în cuantumul necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a înfiinţat poprirea;
n) întocmeşte adresa de înfiinţare a popririi şi o comunică băncii/băncilor la care debitorul are
deschise conturi;
o) desfăşoară, dacă este necesar pentru recuperarea la timp a creanţei, executarea silită prin poprire
concomitent asupra tuturor conturilor debitorului;
p) ia măsuri de valorificare a bunurilor mobile şi a bunurilor imobile supuse executării silite, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală;
r) urmăreşte situaţia debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate pe toată durata prescripţiei dreptului
de a cere executarea silită, inclusiv în cazul în care cursul acesteia este suspendat sau întrerupt,
procedând potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, referitoare la compensarea, restituirea şi
scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor bugetare.
7. Elaborarea planurilor de măsuri şi asigurarea implementării acestora în vederea recuperării sumelor
reprezentând creanţe la fond;
8. Tine evidenţa plaţilor realizate dupa declanşarea procedurii de executare silită în cazul fiecărui
debitor;
9. Transmiterea lunară către Serviciul buget, financiar şi contabilitate a situaţiei privind creanţe noi
înregistrate şi a situaţiei încasărilor în vederea înregistrării în contabilitate;
10. Urmărirea realizării veniturilor reprezentând contribuţia datorată de alte persoane asigurate,
respectiv realizarea veniturilor reprezentând contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de
asiguraţi şi informarea Directorului Economic despre nivelul realizării acestora în raport cu prevederile
aprobate;
11. Verificarea şi confirmarea (dupa caz) a calităţii de asigurat persoanelor pentru care urmează a se
rambursa cheltuielile reprezentând asistenţa medicală acordată pe teritoriul altor state potrivit Ordinului
Preşedintelui CNAS 122/2007 şi a Ordinului Preşedintelui CNAS 592/2008;
12. Primirea, verificarea şi introducerea în baza de date a listelor nominale cuprinzând persoanele
asigurate, depuse de persoanele fizice şi juridice;
13. Primirea, înregistrarea şi verificarea declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul FNUASS
privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi declaraţiile privind
evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii, depuse de persoanele
fizice şi juridice care au calitatea de angajator;
14. Primirea, înregistrarea şi verificarea listelor nominale pentru familiile şi persoanele care beneficiază
de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.

15. Organizarea activitaţii de evidenţă şi gestiune asiguraţi în vederea transmiterii datelor actualizate la
nivelul tuturor structurilor din casa de asigurări de sănătate;
16. Identificarea certificatelor de concediu medical cu cod de indemnizaţie 02,03,04,10 care au fost
declarate de angajatori în „Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de
concedii şi indemnizaţii reglementate de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile” - Anexa
2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi solicitarea Casei de Pensii şi Alte Drepturi
de Asigurări Sociale Dâmboviţa a confirmări caracterului de accident de muncă sau boală profesională
în vederea recuperării sumelor;
17. Organizarea şi ţinerea evidenţei persoanelor fizice asigurate pe baza declaraţie de asigurare pentru
concedii şi indemnizaţii;
18. Organizarea şi ţinerea evidenţei nominale a persoanelor asigurate pentru concedii medicale şi
indemnizaţii pentru determinarea stagiului de cotizare;
19. Primirea şi înregistrarea certificatelor medicale depuse de asiguraţii prevăzuţi la art.1, alin.(2),
persoanele prevazute la art .23, alin.(2) şi la art.32 din OUG 158/2005 şi verificarea îndepliniri stagiului
minim de cotizare;
20. Întocmirea evidenţei pe asiguraţi -persoane fizice- a plaţilor certificatelor medicale;
21. Recalcularea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii persoanelor care s-au asigurat la CAS
Dâmboviţa pentru concedii şi indemnizaţii la deciziile de impunere definitive şi verificarea dacă acestea
au beneficiat de indemnizaţie de concediu medical în vederea transmiterii situaţiei centralizatoare către
persoana care se ocupă cu calculul indemnizaţiei de concediu medical pentru ca aceasta să procedeze
potrivit prevederilor legale în vigoare;
22. Organizează şi răspunde împreună cu Serviciul Buget, financiar, contabilitate de restituirea din
FNUASS a sumelor platite de angajatori asiguraţilor care depasesc suma contribuţiilor datorate de
aceştia, prin primirea dosarelor cu cererile de restituire şi verificarea concediilor medicale, a modului de
calcul a indemnizaţiei de concediu medical;
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice activităţii instituţiei încredinţate de şefii ierarhici în condiţiile
legii sau rezultate din reglementările aplicabile.
24. Elaborarea şi actualizarea procedurilor specifice Compartimentului Administrare Contribuţii şi
Creanţe;
25. Utilizarea aplicaţiilor din SIUI dedicate activitaţilor din cadrul Compartimentului.

Art. 22. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfaşoară la nivelul Compartimentului achiziţii
publice şi logistică:
1. Organizarea şi coordonarea activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii;
2. Aplicarea procedurilor de atribuire şi realizare a achiziţiilor publice prin utilizarea mijloacelor
electronice (SEAP);
3. Întocmirea planului anual de achiziţii conform legii, monitorizarea derulării acestuia şi modificarea lui
dupa caz;
4. Întocmirea planului anual de investiţii conform legii, monitorizarea derulării acestuia şi modificarea lui
dupa caz ;

5. Încheierea contractelor de bunuri şi servicii achiziţionate cu respectarea legislaţiei specifice şi
urmărirea derulării acestora pe toată perioada de valabilitate;
6. Organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere, reparaţii curente şi capitale în cadrul CAS
Dâmboviţa;
7. Organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului;
8. Organizarea, administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţiei, conform legilor în
vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat;
9. Realizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a
parcului auto al instituţiei;
10. Elaborarea planului de pază al obiectivelor şi bunurilor din cadrul instituţiei;
11. Asigurarea evidenţei mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe utilizatori;
12. Monitorizarea lunară şi trimestrială a cheltuielilor proprii conform contractelor încheiate şi bugetului
aprobat;
13. Organizarea şi monitorizarea verificării, exploatării corecte, reglării, întreţinerii şi reparării
instalaţiilor, dotărilor şi echipamentelor tehnologice, conform prescripţiilor din Cartea Tehică a
Construcţiei;
14. Asigurarea respectării normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
15. Asigurarea stocul limită de produse de papetarie şi birotică;
16. Asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzatoare a bunurilor din dotare conform
legii;
17. Asigurarea distribuirii către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (retete,
concedii medicale, bilete de trimitere);
18. Elaborarea şi implementarea planului anual de transport;
19. Utilizarea aplicaţiilor SIUI şi ERP dedicate activităţilor din cadrul compartimentului;
20. Elaborarea şi
compartimentului.

actualizarea

procedurilor

operaţionale

specifice

activităţilor

din

cadrul

Capitolul
7
Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în
subordinea Direcţiei Relaţii Contractuale
Art.23 Atribuţiile Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale :
1. Organizarea, coordonarea, planificarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din
subordine;
2. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru,
precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;

3. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului de riscuri – secţiunile planificare,
relaţii cu furnizorii şi relaţii cu asiguraţii;
4. Asigură realizarea obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele CAS Dâmboviţa;
5. Organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi
realizării indicatorilor de performanţă din planul de management;
6. Organizarea şi implementarea sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din
subordine;
7. Elaborează şi supune spre aprobare Preşedintelui-Director General strategia de contractare a
serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale şi asigură punerea în aplicare a acesteia;
8. Organizarea şi coordonarea activităţii comisiilor de la nivelul CAS Dâmboviţa şi comisiilor mixte cu
privire la punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare în legătură cu stabilirea
necesarului de furnizori la nivel local şi judeţean;
9. Organizarea, coordonarea, controlului şi evaluarea activităţilor privind negocierea, contractarea,
modificarea, derularea şi încetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale;
10. Organizeză si asigură activitatea de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei,
conformităţii şi valabilităţii documentaţiei depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de
furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
11. Organizarea, coordonarea, controlului şi evaluarea activităţilor privind încheierea convenţiilor privind
eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru
investigaţii medicale paraclinice şi/sau prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentru internare, precum şi încheierea convenţiilor
privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii medicale din toate domeniile de
asistenţă;
12. Organizarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa contractelor de furnizare servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale;
13. Organizarea şi monitorizarea activităţii privind primirea, înregistrarea şi validarea din punct de
vedere al respectării clauzelor contractuale a raportărilor lunare privind serviciile medicale,
medicamentele şi dispozitivele medicale realizate de furnizori în baza contractelor încheiate;
14. Organizarea şi asigurarea activitatii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al
existenţei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori în vederea decontării serviciilor
medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prestate în baza contractelor încheiate;
15. Coordonarea activităţii de verificare a existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi
a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste
operaţiunile respective;
16. Organizarea desfăşurării activităţilor privind întocmirea notelor de fundamentare pentru iniţierea
ordonanţărilor de plată a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale;
17. Organizarea şi gestionarea bazei de date privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele
medicale raportate, validate şi decontate;
18. Urmărirea activităţi privind întocmirea documentaţiei necesare pentru deschiderea de credite;
19. Coordonarea activităţii de relaţii publice cu accent pe relaţii cu asiguraţii;

20. Coordonarea activităţii privind asigurarea accesului publicului la baza proprie de date, precum şi la
materialele de informare-documentare aflate în custodia Compartimentului Relaţii cu Asiguraţii sau a
Serviciului Relaţii cu Furnizorii;
21. Coordonarea activităţii privind eliberarea Cardului European de Asigurări de Sănătate, precum si a
Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate;
22. Elaborarea unor studii privind ajustarea inegalităţilor în alocarea fondurilor pe diferite categorii de
cheltuieli;
23. Coordonarea activităţii privind elaborarea unor recomandări asupra modalităţilor de alocare a
fondurilor destinate diferitelor categorii de cheltuieli, precum şi asupra modalităţilor de finanţare pe
fiecare capitol/articol bugetar;
24. Realizarea unor studii pe teme bugetare şi recomandări pentru îmbunătăţirea mecanismelor
financiare de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local pe baza evidenţelor
provenite din studii şi analize;
25. Identificarea domeniilor de interes pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă şi performanţă a
activităţilor specifice Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în viitor;
26. Aprobarea, în condiţiile legii, a fişelor de post întocmite pentru personalul din subordine cu privire la
atribuţiile, sarcinile şi limitele de competenţă şi luarea măsurilor pentru cunoaşterea acestora, în funcţie
de aplicarea unor acte normative specifice;
27. Întocmirea aprecierilor personalului din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniilor
de activitate;
28. Efectuarea de propuneri privind promovarea în funcţie a personalului din cadrul direcţiei;
29. Efectuarea de propuneri către Preşedinte-Director General privind asigurarea de personal în cadrul
direcţiei ori de câte ori este cazul, cu încadrarea în dispoziţiile legale în vigoare;

Art. 24. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Planificare
1. Elaborarea şi gestiunea statisticilor de la nivelul CAS Dâmboviţa bazate pe indicatori specifici;
2. Organizarea şi elaborararea de studii privind ajustarea inegalităţilor în alocarea fondurilor pe diferitele
categorii de cheltuieli şi întocmirea documentaţiei specifice în vederea solicitărilor de modificare
adresate CNAS;
3. Analizarea şi fundamentarea propunerilor privind îmbunatăţirea performanţei economice a CAS
Dâmboviţa;
4. Realizarea prognozei economico-financiare pe fiecare capitol şi articol, conform clasificaţiei bugetare
în vederea efectuării şi fundamentării proiecţiilor de buget;
5. Organizarea şi evaluarea activităţilor privind implementarea măsurilor de îmbunătăţire a disciplinei
financiare la nivel local şi naţional;
6. Realizarea de studii de evaluare privind impactul măsurilor aplicate în vederea creşterii performanţei
institutionale;

7. Elaborarea de recomandări asupra modalităţilor de alocare a fondurilor destinate diferitelor categorii
de cheltuieli precum şi asupra modalităţilor financiare pe fiecare capitol/articol bugetar;
8. Realizarea de previziuni pe termen lung şi recomandări pentru îmbunătăţirea mecanismelor financiare
de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local pe baza evidenţelor provenite
din studii şi analize;
9. Asigurarea de consultanţă şi îndrumare a structurilor care desfăşoară activităţi specifice la nivelul
CAS Dâmboviţa pe domeniul său de competenţă;
10. Identificarea modalităţilor de corelare a nevoilor de finanţare cu fondurile alocate prin bugetul anual,
pe care le supune avizării directorului de resort şi aprobării Preşedintelui – Director General ;
11. Identificarea domeniilor de interes pentru desfăşurarea în conditii de eficienţă şi performanţă a
activitaţilor specifice Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa in viitor.
Art. 25. Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Relaţii cu Furnizorii Activităţi (operaţiuni)
specifice de contractare pentru toate domeniile de asistenta
1. Desfasurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind încheierea contractelor pentru toate domeniile
de asistenţă – activităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

primirea şi înregistrarea documentelor
verificarea documentaţiei
întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli
redactarea contractului (proiectului de angajament legal)
obţinerea vizelor şi a semnăturilor
înregistrarea contractului;

2. Întocmirea şi încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale
clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea
prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi recunoaşterea biletelor de
trimitere pentru internare;
3. Întocmirea şi încheierea convenţiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii
din toate domeniile de asistenţă;
4. Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii
acestora, precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării.
Activităţi (operaţiuni) specifice de decontare pentru toate domeniile de asistenţă
1. Desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind primirea, înregistrarea, verificarea şi validarea
raportărilor referitoare la serviciile efectuate – activităţi specifice fazei de lichidare a cheltuielilor:
a) primirea şi înregistrarea documentelor justificative (raportari) întocmite pe propria
răspundere a furnizorilor de servicii medicale
b) verificarea legalităţii şi modului de întocmire a documentelor justificative, precum şi
a corectitudinii indicatorilor raportaţi
c) verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor
de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să
ateste operaţiunile respective
2. Întocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru iniţierea ordonanţării la plată;

3. Informarea furnizorilor privind asigurarea condiţiilor de derulare a relaţiei contractuale;
Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară în cadrul structurilor de contractare, decontare
şi validare raportări, pentru toate domeniile de asistenţă:
1. Asigurarea corespondenţei (e-mail, fax, telefon) cu furnizorii de servicii privind derularea contractelor,
a modificărilor intervenite în evoluţia fiecărui contract;
2. Primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării de dispozitive medicale;
3. Analizarea concordanţei dintre recomandarea unui dispozitiv medical şi diagnosticul din biletul de
trimitere, validând/invalidând cererea asiguratului;
4. Întocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;
5. Elaborarea şi gestionarea listelor de aşteptare;
6. Primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării cererii de îngrijiri medicale la domiciliu;
7. Redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu;
8. Gestionarea şi actualizarea bazei de date referitoare la contractele încheiate de către furnizorii de
servicii medicale şi farmaceutice;
10. Gestionarea şi actualizarea bazei de date referitoare la persoanele înscrise pe listele medicilor de
familie;
11. Încheierea contractelor pentru asigurarea continuităţi asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă;
12. Actualizarea listelor de medicamente;
13. Verificarea prescripţiilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală prin prisma respectării
Contractului - Cadru şi ale Normelor de aplicare a acestuia;
14.Primirea centralizatoarele lunare ale certificatelor de concediu medical, atât pe suport de hârtie, cât
şi în format electronic (anexele 11 si 11A la Normele aprobate cu Ordinul Comun MS – Preşedintele
CNAS nr.60/27.01.2006) şi efectuarea verificărilor necesare pentru acordarea avizului, validarea sau
invalidarea lor, potrivit OUG nr.158/2005 şi conform Normelor de la Direcţia Medicală CNAS, utilizînd
un program informatic adecvat (SIUI sau propriu al CAS).
15. Elaborarea şi gestionarea bazei de date privind evidenţa furnizorilor şi a personalului de specialitate
care se află în relaţie contractuală cu CAS Dâmboviţa;
16. Informarea conducerii CAS Dâmboviţa despre activitatea desfăşurată;
17. Îndeplinirea şi a altor sarcini din dispoziţia conducerii, care au legatură cu activitatea serviciului;
Art. 26 Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Relaţii cu Asiguraţii
1.Organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice încheierii contractelor de asigurare pentru
toate categoriile de asiguraţi conform legii;
2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de gestiune a contractelor de asigurare încheiate;

3.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evidenţă şi gestiune asiguraţi în vederea transmiterii datelor
actualizate la nivelul tuturor structurilor din Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
4. Elaborarea planului de măsuri privind eficientizarea activităţii de încheiere a contractelor de
asigurare;
5. Monitorizarea activităţii de preluare a datelor privind evidenţa asiguraţilor conform protocoalelor
încheiate la nivel local şi naţional;
6. Informarea conducerii CAS Dâmboviţa despre activitatea desfăşurată;
7. Gestionarea bazei de date referitoare la eliberarea Cardului European de Asigurări Sociale de
Sănătate, precum şi a Cardului National de Asigurări Sociale de Sănătate;
8. Asigurare accesului la informaţi a furnizorilor de servicii medicale şi a asiguraţilor, conform
prevederilor legale în vigoare;
9. Desfaşurarea activităţii de solutionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
10. Asigurarea accesului publicului la baza de date proprie, precum şi la materialele de informaredocumentare aflate în custodia Compartimentului Relaţii cu Asiguraţii sau a Serviciului Relaţii cu
Furnizorii.
11. Îndeplinirea şi a altor sarcini din dispoziţia conducerii, care au legatura cu activitatea serviciului.

Capitolul 8
Activităţi şi operaţiuni specifice structurilor de specialitate aflate în
subordinea Medicului Şef
Art. 27. Atribuţiile specifice Medicului Şef
1. Organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din
subordine;
2. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru,
precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
3. Organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului de riscuri-sectiunea Medic Sef;
4. Asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa;
5. Organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din
subordine;
6. Asigurarea participării de către structurile din subordine la activitaţile de verificare a respectării
criteriilor de calitate în acordarea serviciilor medicale;
7. Asigurarea elaborării documentaţiei privind fundamentarea în vederea proiecţiei şi rectificării
bugetare;

8. Organizarea activităţii de monitorizare a consumului de medicamente eliberate în tratamentul
ambulatoriu;
9. Organizarea activităţii Comisiei de Analiză a DRG;
10. Organizarea activitaţii comisiilor terapeutice la nivel judeţean privind prescrierea medicamentelor
aferente unor boli cronice, inclusiv cele pentru Programele naţionale de sănătate, ce necesita aprobare
conform prevederilor actelor normative în vigoare;
11. Asigurarea activităţii privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice
inclusiv cele pentru programele naţionale de sanatate pentru care aprobarea se dă prin comisiile de la
nivelul CNAS;
12. Asigurarea elaborarii şi implementarii planului anual de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
13. Organizarea activitaţii de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
14. Organizarea activităţii de gestionare a bazei de date privind furnizorii evaluaţi;
15. Asigurarea elaborarii criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor
de îngrijiri la domiciliu;
16. Asigurarea organizării activităţii de monitorizare şi control a modului de derulare a Programelor
Naţionale de Sănătate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale în vigoare;
17. Efectuarea de propuneri privind necesarul şi programele de pregătire şi perfecţionare profesională
a personalului din subordine;
18. Aprobarea fişelor posturilor intocmite pentru personalul din subordine, cu privire la atribuţiile,
sarcinile şi limitele de competenţă şi luarea măsurilor pentru completarea acestora, în funcţie de
cerintele de aplicare a unor acte normative specifice Medicului Şef;
19. Evaluarea personalul din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifici domeniilor de activitate;
20. Efectuarea de propuneri privind promovarea în funcţie a personalului din subordine;
21. Efectuarea de propuneri către Preşedinte-Director General privind angajarea de personal nou în
cadrul direcţiei ori de cate ori este cazul, cu încadrarea în prevederile legale în vigoare;
22. Asigurarea reprezentării Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa în toate comisiile mixte CASDSP-CJM;
23. Participarea cu rol consultativ la sedinţele Consiliului de Administraţie al CAS Dâmboviţa la
solicitarea acestuia.

Art. 28 Activităţi si operaţiuni specifice Serviciului Medical:
1. Verificarea corectitudinii documentelor întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fişe
medicale, registrul de evidenta, foi de observaţie, scrisori medicale, bilete de trimitere etc, cu ocazia
participării la activităţi de control care vizează şi calitatea serviciilor medicale;
2. Validarea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor pe baza standardelor, protocoalelor de diagnostic
şi îngrijiri, a protocoalelor terapeutice sau a ghidurilor de bună practică medicală aprobate prin acte
normative ale MS, CMR, CMDR; validarea se va face cu ocazia participării Serviciului Medical la

acţiunile de control care vizează şi calitatea serviciilor medicale furnizate sau cand sunt semnalate
disfuncţionalităţi în raportarea activităţii desfaşurate în baza contractului de furnizare de servicii
medicale;
3. Participarea la orice acţiune de control care vizează calitatea serviciilor medicale, la solicitarea altor
servicii şi departamente;
4. Participarea la activitatea Comisiilor terapeutice judeţene de aprobare a tratamentelor pentru bolile
cronice şi la cea de gestionare şi transmitere a dosarelor pentru anumite boli cronice către şi de la
Comisiile de Experţi CNAS;
5. Elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a
serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
6. Utilizarea aplicaţiei informatice pentru gestionarea activităţii comisiilor de la nivelul CNAS şi a
comisiilor de la nivelul casei de asigurări de sănătate în vederea monitorizarii şi aprobării
medicamentelor specifice;
7. Asigurarea evidenţei nominale a persoanelor care beneficiază de medicaţie cu aprobarea Comisiilor
medicale ale CNAS/CAS;
8. Monitorizarea consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit deschis şi întocmirea de
rapoartelor periodice privind consumul pentru bolile cronice al caror tratament necesită avizul comisiilor
de experti CNAS şi avizul comisiilor locale.
9. Realizarea controlului modului de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de
concediu medical conform OUG 158/2005 cu modificările ulterioare;
10. Participarea în Comisia de analiza a cazurilor externate în sistem DRG, raportate şi nevalidate,
solicitate de către spitale spre revalidare cu întocmirea raportului comisiei de analiză, în conformitate cu
metodologia în vigoare;
11. Trimiterea rapoartelor către CNAS şi primirea rapoarte de la aceasta;
12. Îndeplinirea altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului;
13. Colaborarea cu alte direcţii/servicii/birouri ale CAS Dâmboviţa în vederea îndeplinirii propriilor sarcini
şi obiective.

Art. 29. Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate:
1. Asigurarea transmiterii bugetelor aprobate de catre Comisiile de specialitate şi comunicate de către
CNAS către unitaţile derulatoare de subprograme naţionale de sănătate;
2. Colaborarea cu unitaţile sanitare derulatoare la repartizarea sumelor alocate pentru finanţarea
subprogramelor de sănătate pe fila de buget proprie;
3. Urmarirea şi controlul trimestrial al utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de
sănătate repartizate judeţului în baza contractelor încheiate, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Verificarea şi validarea raportărilor Centrului de dializă privat transmitand în termen legal catre CNAS
documentele necesare decontării serviciilor prestate;

5. Controlul corectitudini indicatorilor raportaţi de unitaţile sanitare şi concordanţa acestora cu evidenţele
tehnico-operative de la nivelul unităţilor sanitare, conform prevederilor legale în vigoare;
6. Monitorizarea, analizarea şi centralizarea indicatorilor specifici şi a cheltuielilor aferente fiecarui
subprogram de sănătate, conform prevederilor legale;
7. Raportarea indicatorilor specifici prevăzuţi în programele naţionale de sănătate cuprinzînd situaţia
centralizată pe judet a indicatorilor specifici realizaţi pentru fiecare subprogram de sănătate; raportarea
indicatorilor specifici prevăzuţi în programe şi subprograme se realizează lunar, trimestrial (cumulat de
la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie, conform machetelor de
raportare aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate;
8. Evaluarea şi fundamentarea, în raport cu numărul de pacienţi eligibili, a fondurilor necesare pentru
asigurarea tratamentului cu medicamentele care sunt aprobate de către comisiilor de la nivelul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la nivelul casei de asigurări de sănătate;
9. Efectuarea şi transmiterea în termen, la CNAS a altor situaţii suplimentare solicitate (ex:
fundamentarea bugetelor/PNS);
10. Asigurarea evidenţei nominale a persoanelor care beneficiază de medicaţie cu aprobarea Comisiilor
medicale ale CNAS/CAS/PNS;
11. Monitorizarea consumului de medicamente prin farmaciile cu circuit deschis şi întocmirea de
rapoarte periodice privind consumul pentru bolile cronice al caror tratament necesita avizul comisiilor
de experti CNAS şi avizul comisiilor locale pentru programele nationale de sănătate care se deruleaza
prin farmaciile cu circuit deschis;
12. Utilizarea aplicaţiei informatice pentru gestionarea activităţii comisiilor de la nivelul CNAS şi a
comisiilor de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa pentru monitorizarea şi aprobarea
medicamentelor specifice;
13. Colaborarea cu alte direcţii/servicii/birouri ale CAS Dâmboviţa în vederea îndeplinirii propriilor sarcini
şi obiective;
14. Îndeplinirea şi a altor sarcini din dispozitia conducerii care au legatura cu activitatea structurii.

Art. 30 Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Evaluare Furnizori:
1. Asigurarea secretariatului comisiilor de evaluare care funcţionează la nivelul CAS Dâmboviţa;
2. Participarea, prin reprezentanţi, la activitatea Comisiilor de evaluare şi la procesul de evaluare;
3. Elaborarea Planului anual de evaluare a furnizorilor, pe care-l prezinta spre aprobare Medicului Şef
şi Preşedintelui-Director General al CAS Dâmboviţa;
4. Utilizarea programului informatic adecvat (SIUI sau propriu CAS) pentru evidenţa furnizorilor evaluaţi;
5. Colaborarea cu alte direcţii/servicii/birouri ale CAS Dâmboviţa în vederea îndeplinirii propriilor sarcini
şi obiectivelor prevazute in Ordinul Comun MS – Preşedinte CNAS nr.1211/325/2006 şi de alte acte
normative care reglementeaza domeniul său de activitate;
6. Îndeplinirea şi a altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului.

SECŢIUNEA a-IV-a
DISPOZIŢII FINALE
Art. 31. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a Casei de Asigurări de
Sănătate Dâmboviţa au urmatoarele atribuţii comune:
1. Asigurarea desfăşurării activităţii specifice în concordanţă cu strategia CAS Dâmboviţa şi în vederea
realizării obiectivelor asumate de Preşedintele-Director General prin contractul de management;
2. Elaborarea planurilor anuale de activitate şi a raportului anual de activitate în forma şi la termenele
prevazute de lege;
3. Elaborarea proiectelor de proceduri operaţionale formalizate specifice şi revizuirea acestora periodic
sau la nevoie, dupa caz;
4. Organizarea şi monitorizarea activităţii de control intern (autocontrol, control mutual şi control
ierarhic);
5. Identificarea şi centralizarea riscurilor asociate activităţilor specifice în vederea elaborării şi actualizării
Registrului de riscuri al Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa;
6. Organizarea şi asigurarea activităţii de elaborare şi revizuire a graficului de circulaţie a documentelor
conform legii;
7. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor specifice
activităţii desfăşurate conform legii;
8. Organizarea activitaţii de soluţionare a contestaţiilor privind activitatea proprie;
9. Elaborarea şi transmiterea în formatul şi la termenele prevazute de lege sau dispuse de CNAS a
raportarilor privind activităţile specifice;
10. Asigurarea confidenţialităţii tuturor datelor si documentelor la care exista acces direct sau indirect în
cadrul instituţiei;
11. Colaborarea cu alte structuri de la nivelul CAS Dâmboviţa şi cu direcţiile de specialitate din CAS
Dâmboviţa;
12. Asigurarea desfaşurării altor activităţi prevazute de lege sau dispuse de către CNAS;
13. Reactualizarea conţinutului fişelor posturilor ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificării sau
a redistribuirii unor atribuţii, sarcini, competenţe sau responsabilităţi.
Art.32. Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează cu
Regulamentul Intern şi cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, functionarea şi atribuţiile
CAS Dâmboviţa.

