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Către,

Casa de Asigurări de Sănătate •.................
În atenţia Dnei!Dlui -Preşedinte- Director General

Va inaintam in anexa bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate pe anul 2012 aprobat prin Legea m.293/2011 privind bugetul de stat pe
anul 2012 publicat in Monitorul oficial m.914/2011, cu mentiunea ca fondurile
aferente cheltuielilor cu servciile medicale, medicamente si: dispozitive medicale
au fost repartizate institutiei dvs. avandu-se in vedere urmatoarele acte
normative:
Hotararea Guvernului nr.l.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2011 -2012,
- Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
in anul2012 a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 - 2012 aprobat
prin Hotararea Guvernului nr.l.389/2010;
Hotararea Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului naţional de paturi
pentru perioada 2011 - 2013
Ordinul ministrului sanatatii m.1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a
numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private
pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de
servicii medicale spitaliceşti ;
-Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate nr.862/547 /2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de
spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare
continua pentru pacientii acuti/ pe baza dasificarii spitalelor in functie de
competenta.
Repartizarea pe case de asigurări de sănătate a fondurilor aprobate
pentru anul2012 s-a efectuat după aplicarea cotelor de retinere prevazute de
articolul 21 alin. 4 si 6 din Legea m. 500/2002 privind finantele publice si art.3,
alin. 2 din Hotărârea nr.1389/2010 pentru aprobarea contractului Cadru privind

conditiile acordării asistentei medicale in"cadrul sistemului de asigurărL sociale de
sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 77 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr.
1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării
asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2011 - 2012 cu modificările ulterioare valoarea bugetului global contractat de
serviciile publice de ambulanţă cu casa de asigurări de sănătate se stabileşte în
funcţie de tarifele pe cap de locuitor, numărul populaţiei deservite din
judeţ/municipiul Bucureşti, precum şi de coeficienţii de ajustare, în condiţiile
prevăzute în norme, iar tarifele pe cap de locuitor sunt aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi
dezastre a_ Ministerului Sănătăţii. Astfel, avand in ved~re ca pentru anul 2012
actele normative subsecvente nu sunt definitivate, pentru evitarea
disfuncti0 nalitatilor in acordarea asistentei medicale in cadrul Serviciilor de
urgenta prespitalicesti si transport sanitar fondurile cuprinse in buget sunt
aferente numai pentru luna ianuarie 2012 si sunt stabilite la nivelul unei luni
medii prevazute in Ordinul ministrului sanatatii nr. 719/ 2011 privind aprobarea
tarifelor pe cap de locuitor necesare stabîlirii bugetului global contractat de serviciile
publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate.
Totodata, avand in vedere ca actele normative specifice programelor
nationale de sanatate nu sunt definitivate pentru asigurarea continuitatii
·tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele de sanatate la paragraful
Medicamentele si materialele sanitare pentru boli cronice cu risc crescut
utilizate in programele nationale cu scop curativ fondurile cuprinse in
bugetul aprobat sunt aferente numai pentru luna ianuarie 2012, si sunt
stabilite la nivelul unui consum mediu lunar.
Mentionam ca, bugetul repartizat la Servicii de urgenta prespitalicesti si
transport sanitar si Medicamentele si materialele sanitare pentru boli cronice cu risc
crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ numai pentru luna
ianuarie 2012 va fi cuprins in bugetul anual ce urmeaza a se aproba in
perioada imediat urmatoare.
Potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat
ordonatorii de credite au obligatia sa transmita detalierea in structura, pe
functii, a numarului maxim de posturi finantat si salariul mediu de baza pe
functii din anul 2012.
Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat in
anul 2012, plata titlurilor executarii se efectueaza in cuantumul prevazut
pentru acest an prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009, aprobata
cu modificari prin Legea nr.230/2011, din sumele aprobate la titlul "cheltuieli
de personal", in mod esalonat in transe trimestriale egale. In acest sens,

.pentru. o alocare cat mai reala in buget a.·fondurilor prevazute cu aceasta
destinatie, va solicitam ca pana pe data de 10 ianuarie 2012 sa comunicati
situatia actualizata a titlurilor executorii pe total, din care suma aferenta
cotei de 5% prevazuta a fi achitata in anul 2012, conform prevederilor legale
_in vigoare.
In conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2)- (4) din Legea nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele aprobate
prin buget, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza
plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. Precizam ca angajarea
si utilizarea creditelor bugetare peste limitele aprobate si in alte scopuri decat
cele aprobate, atrag raspunderea celor vinovati in conditiile legii.
In contextul celor mai sus . mentionate, pentru evitarea unor
disfunctionalitati in executia bugetara, va rugam sa dispuneti toate masurile
ce se impun in vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor Legii nr.
293/2011 privind bugetul de stat in conditii de ·buna gestiune financiara. Legea
nr.293/2011 cuprinde un set de reglementari specifice exercitiului bugetar 2012
pe care trebuie sa le aveti in vedere pe parcursul executiei bugetare, in
coroborare cu prevederile legale existente in domeniul finantelor publice.
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Contributii de asi urari sociale de stat
Contributii de asigurari de soma
Contributii de asiaurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
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ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
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Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala In caz de boli
Asistenta sociala pentru familie si copii

~/

452.848,00
452.848,00
452.848,00
452.848,00
452.848,00
282.905,00
282.905,00
169.943,00
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BUCURESTI

,Influentele ce decurg in urma modificarii numarulului de paturi in anul 2012 fata de anul 2011 la nivelul
jud~tului conform Ordinului nr. 1577/2011 "privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe
~nul2012, din unitatile sanitare publice si private pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia
'
contracte de furnizare de servicii medicale spita/icesti"

Influente (+/-)

-156,00

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ORDONA~OR~~~~~i>
'\'

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
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BUCURESTi.

Credite de angajament alocate Programelor nationale de sanatate pentru luna ianuarie an 2012

mii lei
Denumire indicator

Subprogramul de tratament si monotorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi
tratamentul postexpunere
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, din care:
- medicamente
- materiale sanitare
Programul national de oncologie, din care:
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice
Subprogramul de monitorizare activa a terapiilor specifice oncologice
Programul national de diabet zaharat, din care:
- medicamente
- materiale sanitare
- Sume pentru evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea
hemoglobinei glicozilate (HbA1c)- Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare
Programul national de boli endocrine
Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana
Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice, din care:
- medicamente
- materiale sanitare
Programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile
(implant cohlear si proteze auditive)
Programul national de ortopedie
Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala
cronica

Credite de angajament luna
ianuarie
an 2012
1
6.093,00
143,00
98,00
45,00
21.416,00
21.074,00
342,00
8.277,00
7.453,00
812,00
12,00
5.634,00
189,00
805,00
17,00
17,00
122,00
717,00
7.331,00
P1.1
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mii lei
Limita maxima din credite de
Denumire indicator

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical

Medicamente cu si fara contributie personala,
""activitatea curenta
""personal contractual

Credite de angajament

aprobate an 2012
2.036.990,00
484.309,00
476.595,00
0,00

angajament aferente lunii decembrie

2011 pentru care se fac aplicabile
prevederile art.6 alin.4 din HG.
nr.1389/2010
51.590,00
X
X
X

""medicamente 40%- pentru pensionarii cu pensii ae pana 1a 700 teijprevazute a fi finantate din

veniturile proprii ale M.S. sub forma de transferuri catre bugetul F.N.U.A.S.S.
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ*)
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ*)
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
Dispozitive si echipamente medicale
Asistenta medicala primara din care:
""activitatea curenta
"'centre de permanenta **)
ASistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica din care:
~activitatea curenta
~personal contractual
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice din care:
"'activitatea curenta
"' sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat
"'Subprogramul de monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice
Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale din care:
"'activitatea curenta
"'personal contractual
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar, din care:
"'unitati publice*)
"'unitati private
Spitale generale"' activitatea curenta
.... activitatea curenta
"'Programul national de depistare precoce activa a cancerului
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii
lngrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale

7.714,00
41.346,00
1.713,00
7.331,00
9.031,00
96.873,00
96.873.00
0,00
66.889,00
4.015,00
4.015,00
0,00
98.383,00
98.029,00
12,00
342,00
11.546,00
11.546,00

o.oo
7.642,00
A.290,00
3.352,00
1.192.956,00
1.192.956,00
0,00
0,00
14.956,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

51.590,00
51.590,00
X
X
X
X

*)Creditele de angajament aprobate sunt aferente lunii ianuarie 2012.
**)Din creditele de angajament aprobate trebuie sa se asigure cel putin activitatea lunii ianuarie 2012, urmand ca in functie de datele pe care vi le vom solicita sa se
. stt;~bi!easca creditele de angajament pe intreg anul2012

