
 
 
 

Tulcea, Str. Isaccei, Nr. 6, cod fiscal: 3429350, Tel: 0240/512957, Fax: 
0240/510732,  e-mail: pdg_secr@castl.ro;info@castl.ro; 

web: www.castl.ro Tel Verde 0 800 800 991 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINTEZA 

 

R  A   P   O   R  T 

de activitate 

al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea 

pentru  anul 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Preşedinte Director General, 

ec.Eugenia Vasile 

 

 

C N A S 



Raport de activitate al CAS Tulcea la 31.12.2014 .Sinteză- aspecte relevante  2 

 
 

Cap. 1. PREZENTARE GENERALĂ 
(context general, direcţii de acţiune, măsuri întreprinse pentru realizarea direcţiilor de acţiune) 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea (CAS TL) este instituţie publică, de interes local, cu 
personalitate juridică, fără scop lucrativ, organizată în baza Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, având rolul de a aplica politica şi strategia 
generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate în raza de competenţă.  

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea reprezintă interesele persoanelor în număr de  216.683 
total  persoane beneficiare ale pachetelor de servicii înscrise pe listele medicilor de familie( din care în 
mediul urban 122.328 persoane şi în mediul rural 124.783 persoane)  la 31.12.2014, la o populaţie a 
judeţului de 247.111 locuitori, cu un grad de urbanizare de 56,45 %( conform datelor INS,1 iulie 2014). 

Obiectul  principal  de  activitate  al  Casei  de  Asigurări  de  Sănătate  Tulcea  a  fost  şi  este  în 
continuare  gestionarea  bugetului  aprobat,  respectând  politica  şi  strategia  unitară stabilită de  
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului la nivel local. 

       Casa  de  Asigurări  de  Sănătate  Tulcea  administrează  fondul  naţional  unic  de  asigurări  de 
sănătate,  constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care 
angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat, alte venituri. Casa de Asigurări de Sănătate 
Tulcea aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pe raza de competenţă. 
 

� Misiunea CAS Tulcea - este aceea de a utiliza cât mai eficient toate resurselor financiare a 
Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea în folosul asiguraţilor; să realizeze un sistem de asigurări 
sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului 
prin  garantarea  unui pachet de servicii medicale de calitate pentru populaţia asigurată şi 
implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului Tulcea.  

� Scopul  CAS Tulcea – construirea un sistem de asigurări de sănătate performant, eficient şi 
transparent şi creşterea gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor, prin acordarea unui 
pachet de servicii de bază acoperitor pentru nevoile medicale tot mai mari, corelat cu resursele 
financiare existente.  

� Viziunea CAS Tulcea - în situaţia în care şi Ministerul Sănătăţii oferă programe acoperitoare de 
promovare, prevenire reală şi educaţie în sănătate la nivelul primar al medicului de familie, ne  
propunem intermedierea în furnizarea de  servicii medicale curative accesibile, de calitate şi 
bazate pe nevoile existente, într-un mediu cât mai puţin restrictiv.Pentru îndeplinirea acestei 
viziuni vom elabora şi aplica politici adaptate la nevoile asiguraţilor luând în considerare 
specificul judeţului Tulcea, dând dovadă de profesionalism, eficienţă şi transparenţă. 

 
Structura organizatorică a fost elaborată cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în funcţie 

de cerinţele concrete ale activităţii desfăşurate, pentru acoperirea celor trei mari domenii de 
activitate şi anume: 

• colectarea veniturilor necesare constituirii Fondului naţional unic de asigurări de sănătate; 
precizare: doar colectarea contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% datorată  de 
asiguraţi  şi a  contribuţiei facultative ale asiguraţilor  se mai realizează de către la casele de 
sănătate (începând cu 01 iulie 2012, contul 26.21.05.03.02 - Contribuţia datorată de alte 
persoane asigurate  deschis la casele de sănătate, şi-a încetat funcţionarea şi s-a închis, 
administrarea acestor contribuţii revenind în sarcina ANAF) 

• asigurarea asistenţei medicale  prin încheierea  de  contracte cu furnizorii  de  servicii  
medicale şi decontarea contravalorii acestora. 

• constituirea  unor  servicii  specializate  în  asigurarea  resurselor  materiale,  umane  şi  
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logistice necesare desfăşurării activităţii Casei de Asigurări de Sănătate. 
 
Direcţii de acţiune urmărite: 
 

• Asigurarea surselor de finanţare a sistemului de asigurări sociale de sănătate şi optimizarea 
mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate prestate asiguraţilor; 

• Dirijarea eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local; 
• Eficientizarea modalităţilor de prestare a serviciilor de sănătate către asiguraţi. 
• Îmbunătăţirea managementului ş i creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
• Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente, redresarea şi 

dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural. 
•  Creşterea gradului de acoperire cu servicii şi a calităţii actului medical şi a gradului de 

informare al asiguraţilor. 
• Actualizarea  şi  armonizarea  legislativă  în  domeniul  asigurărilor  sociale  de  sănătate,  

precum  şi compatibilizarea cu alte sisteme similare din Uniunea Europeană. 
 
Revenind la obiectivele majore pe care CAS Tulcea  le-a urmărit şi în anul 2014, acestea pot fi 

defalcate în două mari direcţii principale: 
� dimensiunea economică financiară şi utilizarea eficientă a bugetului alocat CAS Tulcea pentru 

anul 2014. 
� dimensiunea medicală, privind  asigurarea necesarului de servicii medicale şi creşterea calităţii 

serviciilor de sănătate pentru populaţia judeţului Tulcea.  
 

Realizarea tuturor activităţilor, operaţiunilor legate de aceste două domenii, se reflectă în mod 
direct asupra nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă, asumaţi prin planul de management. 
 În acest context, pentru realizarea obiectivelor asumate prin Planul de management, misiunea 
managementului CAS Tulcea s-a  axat pe aspecte legate de: 
• Negocierea şi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente, în 

conformitate cu Politica de contractare stabilită şi avizată de Consiliul de administraţie al CAS 
Tulcea. 

• Asigurarea respectării legislaţiei în domeniu, atât de către serviciile de specialitate din instituţie, 
cât şi de furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Tulcea. 

• Asigurarea, urmărirea şi controlul sumelor aprobate pentru derularea programelor de sănătate 
din judeţul Tulcea. 

• Implicarea activă a managementului în respectarea indicatorilor de calitate impuşi la 
contractarea serviciilor medicale, ca o garanţie în împlinirea nevoilor asiguraţilor. 

• Crearea unei imagini pozitive a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, ştiută 
fiind şi atenţia sporită pe care o acordă mass - media acestui segment. 

• Colaborarea cu alte instituţii implicate în sistem, cu privire la determinarea promptă, corectă şi 
actualizată a cererii şi a ofertei de servicii medicale şi farmaceutice. 

• Implementarea unui sistem de funcţionare partenerial cu toţi cei implicaţi în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate. 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, CAS Tulcea desfăşoară următoarele activităţi:  
� promovarea, în colaborare cu celelalte institutii competente, de măsuri pentru asigurarea şi 

protejarea drepturilor asiguraţilor privind acordarea serviciilor de ingrijiri de sănătate;  
� furnizarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, 

oricărui asigurat;  
� negocierea, contractarea şi decontarea serviciile medicale contractate pentru asiguraţii noştri;  
� monitorizarea numărului, calităţii şi nivelului tarifelor serviciilor medicale furnizate;  
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� controlul aplicării şi respectării reglementărilor privind domeniul asigurărilor de sănătate, de 
către furnizorii de servicii medicale;  

� promovarea acţiunilor de informare şi conştientizare privind drepturile şi obligaţiile asiguraţilor;  
� mentinerea unei legături permanente cu asiguraţii nostri si furnizorii de servicii de sănătate;  
� înregistrarea, menţinerea şi actualizarea datele privind asiguraţii proprii;  
� furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi a serviciilor medicale, persoanelor asigurate, furnizorilor de servicii medicale şi 
angajatorilor;  

Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi CAS Tulcea au la bază următoarele principii: 
� alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări; 
� solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor; 
� participarea obligatorie la plata contribuţiei pentru formarea FNUASS; 
� acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu,în 

condiţiile legii; 
� transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local; 
� confidenţialitatea datelor, în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul; 
� drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite prin lege; 
� fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin Casa de Asigurări de 

Sănătate Tulcea, asupra serviciilor de care beneficiează, nivelului de contribuţie personală şi 
modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. 

 
Potrivit organigramei, în perioada evaluată, CAS Tulcea a funcţionat în următoarea structură: 
I. Consiliul de Administraţie (CA), II. Preşedintele Director General (PDG)> Structura CAS Tulcea. 
1. Consiliul de Administraţie (CA) al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea este organ de 

conducere al CAS Tulcea. 
CA are componenţa şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 95 / 2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Statutului CNAS şi a 
Statutului CAS Tulcea. 

Astfel, CA al CAS Tulcea  este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează: 
� 1 membru din partea Consiliului Judeţean Tulcea, 
� 1 membru din partea Instituţiei Prefectului judeţul Tulcea, la propunerea Direcţiei de Sănătate 

Publică,  
� 3 membri din partea confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin 

consens, 
� 3 membri din partea confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin 

consens, 
� 2 membri din partea Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice ; 
� 1 Preşedinte, care este Directorul General al Casei de asigurări. 

În  perioada evaluată Componenţa CA al CAS  a fost următoarea: 

Nr 
Crt 

Numele şi Prenumele Instituţia pe care o reprezintă 

1 Eugenia Vasile CAS Tulcea 
2 Palade Adriana Instituţia prefectului/ DSP Tulcea 
3 Fătu Zaharia Consiliul Judeţean Tulcea 
4 Gălăţeanu Magda Oana UGIR 
5 Bilegan Iosif Constantin Confederaţia Concordia (neprezentat) 
6 Munteanu Doru CNIPMMR 
7 Solomencu Petrus CNS Cartel Alfa 
8 Tinica Viorel BNS 
9 Zebreniuc Ioan CNSLR Fratia 

10 Pârvu Nicolae Uniunea Judeţeană a Pensionarilor 
11 Spătaru Nicolae Cons.Judeţean Persoane Vârstnice 
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Începând cu 01.01.2011 Confederaţia patronală Concordia  a desemnat pe dl Bilegan Iosif 
Constantin în CA. Deşi a fost convocat cu respectarea procedurilor legale şi statutare, dumnealui nu 
a participat la nici o şedinţă în perioada 2011 - 2014. 

În perioada evaluată, Consiliul de Administraţie al CAS Tulcea s-a întrunit în 12 şedinţe 
ordinare lunare,convocarea realizându-se de către Preşedintele Director General. În cadrul acestor 
şedinţe, principalele teme abordate de către CA al CAS Tulcea au fost: 

o Aprobarea Proceselor Verbale ale şedinţelor CA al CAS Tulcea, prin Hotărâre; 
o Aprobarea Ordinii de zi a şedinţelor CA al CA Tulcea, prin Hotărâre; 
o Avizarea  Programelor lunare de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, / Stadiul 

activităţii de predare dosare la ANAF; 
o Prezentarea lunară a situaţiei economico – financiare a CAS Tulcea; 
o Avizarea Politicii de contractare a serviciilor medicale pentru 2014  
o Avizarea criteriilor de prioritizare pentru acordarea dispozitivelor medicale (conform art.158 

alin. 2, anexa 2 din H.G pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale), respectiv a criteriilor de prioritizare a 
solicitărilor de îngrijiri medicale la domiciliu/paleative. (conform art.123 alin. 3, anexa 2 din 
acelaşi act normativ). 

o Avizarea deschiderii perioadei de contractare, potrivit  Informării cu  nr.13168/29.07.2014 
pentru – servicii medicale stomatologice şi furnizare de medicamente şi unele materiale sanitare 
în tratamentul ambulatoriu, în conformitate cu precizările art.10 alin.3 din H.G. nr.400/2014 
pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2014 – 2015. 

o Avizarea Informării privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli efectuate din 
f.n.u.a.s.s. pentru anul 2014. 

o Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente f.n.u.a.s.s. 2015  si pentru 
anii 2016 – 2018. 
C.A. se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin unei 

treimi din numărul membrilor acestuia, dar în intervalul evaluat nu a avut loc nici o şedinţă de acest fel. 

Hotărârile CA ale CAS Tulcea au fost luate  prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul  membrilor şi cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. 

� Membrii C.A au supus dezbaterilor în şedinţe problemele ridicate de pensionari şi de membrii 
de sindicat (legate în principal de procurarea medicamentelor, preţul acestora, analize de 
laborator, aducerea unor specialisti - cardiolog, oncolog,etc. în relaţie contractuală cu CAS), 
cărora li s-a găsit rezolvare punctual. 

� S-a analizat situaţia existentă la Spitalul Orăşenesc Măcin, în sensul că deşi CAS şi Consiliul 
Judeţean Tulcea au finanţat lunar activitatea acestuia,  în permanenţă sunt probleme cu plata 
furnizorilor,a utilităţilor şi a mai ales a cheltuielilor salariale  dimensionate ineficient. 

� S-a analizat  stadiul îndeplinirii criteriului de calitate, pentru laboratorul SJU TL, ce urma a fi 
cuprins în contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 
pentru:  
• subcriteriul a) „îndeplinirea cerinţelor pentru calitate şi competenţă conform SR EN 15178” 
• subcriteriul b) "participare la schemele de testare a competenţei pentru laboratoare de analize 

medicale”pentru minim 43 de tipuri de analize din numărul total (93) de investigaţii paraclinice 
cuprinse în lista prevăzută în anexa 19  din Ordinul comun MS/CNAS/ nr. 619/360/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 
pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2014 – 2015. 
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� De asemenea, membrii Consiliului de Administraţie au abordat  aspecte legate de asigurarea 
finanţării la PNS derulate în judeţul Tulcea. 

� Consiliul de Administraţie al CAS Tulcea a urmărit cu precădere modalitatea de încheiere a  
contractelor şi numărul acestora, pentru a asigura accesul populaţiei judeţului  la servicii 
medicale de specialitate. 

� Membrii CA al CAS Tulcea au analizat şi aprobat rapoartele de gestiune lunare,trimestriale, 
anuale  referitoare la realizarea veniturilor şi a cheltuielilor . 

 
Reprezentativitatea CA asigură o analiză coerentă şi de ansamblu a tuturor elementelor privind 

activitatea instituţiei şi reflectarea acestei analize prin măsuri de creştere a eficienţei şi eficacităţii, în 
relaţiile cu toate categoriile de asiguraţi şi de furnizori de servicii medicale. 

II.  Preşedintele Consiliului de Administraţie al CAS Tulcea este de drept, conform Legii nr. 95 / 
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul 
General al CAS Tulcea. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, Preşedintele Director General şi 
Directorii Executivi organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea în condiţii de 
eficienţă şi rigurozitate. 

Structura organizatorică prevăzută (direcţii, compartimente) a fost elaborată conform prevederilor 
Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.În 
ceea ce priveşte resursele umane, la 31.12.2014, avem 44  posturi, conform Organigramei CAS Tulcea 
aprobata de preşedintele CNAS prin Ordinul nr.324/2014 şi Avizul ANFP nr.32994/2014 . 
 Preşedintele – Director General al CAS Tulcea are în subordinea sa: 

1. Directorul  Direcţiei Economice 
2. Directorul  Direcţiei Relaţii Contractuale 
3. Directorul  Adjunct – Medic Şef  
4. Compartimentul Juridic, Contencios  
5. Compartimentul Control  
6. Compartiment Resurse Umane 
7. Secretariat CA* (deasemenea, activităţile privind Relaţiile Publice şi Purtătorul de Cuvânt se 

asigură prin * cumul de atribuţii). 
  În cadrul  Direcţiei Economice îşi desfăşoară activitatea: 

1.  Compartimentul Buget, Financiar,Contabilitate 
2.  Compartimentul Administrare Contribuţii şi Creanţe 
3. Compartiment Tehnologia Informaţiei 
4.  Compartimentul Logistică 
5. Compartimentul Achiziţii Publice 

  În cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale îşi desfăşoară activitatea: 
1. Compartimentul Planificare 
2. Compartimentul Relaţii cu Furnizorii 
3. Compartimentul Relaţii cu Asiguraţii 

În subordinea Medicului Şef  îşi desfăşoară activitatea: 
1.  Serviciul medical 
2.  Compartimentul Programe de Sănătate 
3.  Compartimentul Evaluare Furnizori 

 
În perioada analizată,  Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea  a  practicat o politică coerentă şi 

eficientă în administrarea resurselor umane. Politica de personal a CAS Tulcea a fost corect şi complet 
aplicată pe întreaga perioadă analizată, monitorizându-se cu atenţie, în mod continuu, eficienţa acesteia. 
Astfel, pe întreaga perioadă motivarea personalului a constituit o preocupare permanentă şi s-a 
materializat printr-o serie de măsuri vizând latura  morală şi profesională. Ponderea personalului de 
specialitate în total personal ocupat - 31 funcţionari publici au studii superioare şi doar 13 sunt referenţi 
cu studii medii. 
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În ceea ce priveste gradul de satisfacţie al angajaţilor se poate aprecia că s-a asigurat pe toată 
perioada analizată  o bună informare a salariaţilor  cu privire la orice  aspect din domeniu semnalat de 
aceştia, asigurând o transparenţă totală a modului de calcul al drepturilor salariale cuvenite fiecăruia, 
precum şi accesul permanent la dosarele personale, oferind consultanţă privind vechimea, drepturile şi 
obligaţiile, condiţiile de pensionare, condiţiile de promovare şi orice altă problemă sau solicitare. 

    În condiţiile numărului de personal diminuat, în raport cu competenţele atribuite, a fost necesar să 
se acorde o atenţie deosebită activităţii în plan organizaţional a resurselor umane, pentru realizarea 
direcţiilor  de  acţiune  stabilite  pentru  anul  2014.Urmare acestor modificări în structura de personal 
apreciem că se vor reechilibra resursele  umane existente la nivelul Casei, pentru îndeplinirea 
obiectivelor de etapă  în realizarea mandatului preşedintelui director general, asumate prin contractul de 
management . 

Casa   de   Asigurări   de   Sănătate   Tulcea  a  întocmit   raportări   statistice   periodice   privind 
activitatea desfăşurată pe care le-a transmis la CNAS. De asemenea a informat conducerea CNAS 
ori de câte ori a fost nevoie sau a fost  solicitat, în mod corect şi obiectiv, respectând termenele 
impuse. 

Informarea asiguraţilor  privind  drepturile  lor,  furnizorii  de  servicii  medico-farmaceutice aflaţi  
în contract  cu  CAS  Tulcea,  serviciile  acordate  de  aceşti  furnizori  precum  şi  programul  zilnic  
al acestora (sunt informaţii deosebit de utile asiguraţilor) a fost făcută prin presă, afişe la sediul 
instituţiei şi publicarea pe pagina web. 

Realizarea tuturor activităţilor, operaţiunilor legate de aceste două domenii, se reflectă în mod 
direct asupra nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă, asumaţi prin planul de management 
de către preşedintele director general. 
 
  Analiza mediului intern  

 
Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea  a fost exercită de către preşedintele director 

general numit prin Ordin al preşedintelui CNAS, împreună cu 2 directori executivi - director economic 
(exercitare temporară cu aviz ANFP),  şi director relaţii contractuale( exercitare temporară), precum şi 
de un director executiv adjunct - medicul Şef . 
        Managerul s-a manifestat în următoarele domenii:  decizionale (negociator, distribuitor de resurse 
şi moderator al disfuncţionalităţilor), interpersonale (activitatea de reprezentare, leader, relaţii cu alte 
persoane); informaţional (sursa şi utilizator al informaţiilor prelucrate); 
         Prin strategia prezentată s-a transferat o parte din responsabilitatea Preşedintelui Director General 
către subordonaţi, astfel încât aceştia să fie responsabilizaţi la maximum în faţa şefilor ierarhici direcţi. 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unor specialişti competenţi  - insuficienţa resurselor financiare disponibile; 
- grade diferite de competenţă tehnică pentru 
persoane cu acelaşi nivel de salarizare 
- plecări din sistem, supraîncărcare cu atribuţii de 
serviciu, prin redistribuirea sarcinilor către salariaţii 
rămaşi. 
-focalizarea pe problemele curente, în defavoarea 
celor de perspectivă. 

- existenţa unui procent de personal tânăr, 
capabil să se formeze în spiritul noilor exigenţe 
survenite prin aplicarea principiilor de reformă 
prevăzute în Legea nr. 95/2006 

- deficienţe în asumarea responsabilităţilor 

- disponibilitate de a lucra peste orele de 
program 

- motivaţie intrinseca scazută, din cauza slabei 
capacităţi de diferenţiere între persoanele cu 
eficienţă diferită. 
- creativitate şi iniţitivă limitată. 
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-personal cu pregătire în domenii diferite (atât în 
domeniul medical cât şi în alte domenii înrudite 
sau complementare), ceea ce creşte capacitatea 
de rezolvare a unor problematici complexe 
-un climat organizaţional care favorizează 
munca în echipă. 

- unele posturi din CAS Tulcea sunt posturi cu 
atribuţii unice, fapt care pune în dificultate 
managementul activităţii privind redistribuirea 
sarcinilor către alţi salariaţi. 

- competenţe distinctive în plan managerial; 
- existenţa unei imagini favorabile; 
- viteza de reacţie decizională; 
- implicare  în rezolvarea problemelor 
-program bine organizat de planificare strategică 
şi control managerial intern ; 
- deţinerea unor abilităţi deosebite în negocierea 
contractelor cu furnizorii; 
-  menţinerea unor relaţii stabile şi puternice cu 
furnizorii; 
- o anumită cultură organizaţională 

- capacitate diminuată de monitorizare a modului de 
îndeplinire a sarcinilor atât la nivel individual, cât şi 
între compartimente. 

 - lipsa de continuitate în alocarea sarcinilor 

 - lipsa unui plan de carieră pentru angajaţi, 
promovare şi a unei politici coerente de pregătire, 
menţinere şi motivare a personalului 

 
Analiza mediului extern 

� În exercitarea atribuţiilor sale, Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea colaborează cu autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, cu direcţia de sănătate publică, cu instituţii publice de 
specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul 
Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România,Colegiul 
Medicilor Dentisti,etc.), Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Consiliul 
Judeţean Tulcea/ Serviciul de administrare Baze de date, Direcţia de Sănătate Publică Tulcea, 
Biroul Judeţean Prefectura Tulcea / Grupul de lucru mixt pentru romi , Direcţia asistenţă socială 
şi protecţia copilului Tulcea, Instituţia Prefectului judeţul Tulcea, Primăria Tulcea, Primării/ 
comune din judeţ, ANAF/DGFP Tulcea/ AFP locale,Asociaţia Rromilor „Egalitatea de Şanse” 
Tulcea,Casa de Pensii Tulcea, AJPIS Tulcea, ITM Tulcea, cu mediul de afaceri din judeţ, cu 
asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi cu societatea civilă, în general. 

 
Oportunităţi Ameninţări 

- sănătatea este un domeniu cu impact social 
major, care poate furniza argumente pentru 
adoptarea unor politici  

-sistemul de sănătate trebuie să dispună de 
mecanisme care să asigure direcţionarea 
resurselor financiare în virtutea principiului 
eficienţei.Creşterea nivelului de informare a 
pacienţilor, concomitent cu progresul si 
diversificarea tehnologiilor diagnostice si 
terapeutice, conduc la creşterea aşteptărilor 
acestora şi, implicit, la o creştere a cererii de 
servicii medicale complexe. 

- statutul de membru UE impune adoptarea 
unor standarde şi recomandari care au ca 
finalitate cresterea eficientei si calitatii 

- libertatea de circulatie a persoanelor si a 
serviciilor da posibilitatea utilizatorilor sa ia 
contact cu furnizori de servicii din diferite tari 
si sa isi modifice asteptarile. 

- statutul de membru UE deschide noi 
posibilităţi de finanţare pe proiecte din 

- lipsa medicilor în spitale, ambulatoriu, în 
medicina de familie ( plecări în statele membre 
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fonduri europene UE,pensionări,etc.) 
- interesul autorităţilor administratiei publice 
locale de a prelua o parte din 
responsabilitatile MS, spitalele fiind deja în 
subordine la nivel judeţean. 

- libera circulaţie a persoanelor şi facilităţile 
create după aderarea României la Uniunea 
Europeană pentru ocuparea de locuri de muncă 
induc riscul migrării personalului de 
specialitate, mai ales a celui înalt calificat şi 
performant. 

- existenţa cererii de noi servicii şi produse 
medicale; 
- posibilitatea extinderii nomenclatorului de 
servicii medicale; 
- creşterea rapidă a pieţei de materiale sanitare 
şi dispozitive medicale. 

- îmbătrînirea populaţiei şi migrarea forţei de 
muncă tinere. 

- dezvoltarea sistemului privat constituie un 
mediu concurenţial pentru sistemul public. 

- creşterea costurilor colaterale induse fie prin 
acoperirea tratamentului unor boli rare, dar 
foarte grave, fie din cauza politicilor practicate 
de unii distribuitori de medicamente 

-Un plus de coerenţă în dezvoltarea aşezărilor 
din Deltă ar putea aduce Investiţiile 
Teritorial Integrate (ITI), componenta 
sănătate - instrument de dezvoltare teritorială 
care presupune existenţa unei strategii 
aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de 
acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru 
atingerea obiectivelor stabilite prin strategie şi 
a unor mecanisme de guvernanţă pentru 
gestionarea investiţiilor, inclusiv în 
sănătate(acest nou proiect se adresează în 
final oamenilor, cei 14.000 de oameni din 
Deltă având numeroase restricţii, numai 
pentru că trăiesc într-o arie protejată). 

- lipsa de pregatire specifică în domeniul sanitar 
la nivelul administraţiilor locale 

Sistem de telemedicină experimental pentru 
localităţile din Delta Dunării, care va 
compensa deficitul major de medici.În 
ARBDD, unde locuiesc circa 14.000 de 
persoane, în momentul de faţă există şase 
medici de familie, dotarea cabinetelor 
acestora fiind considerată una precară. 
Realizarea unui sistem de telemedicină pentru 
Delta Dunării este şi unul din proiectele 
prevăzute în Strategia de dezvoltare pentru 
Delta Dunării iniţiat de Consiliul Judeţean 
Tulcea. 

- adoptarea unor reglementări legislative 
restrictive sau cu impact nefavorabil; 
-  schimbări demografice nefavorabile; 
-  schimbări ale nevoilor asiguraţilor; 
- creşterea puterii de negociere a furnizorilor; 
-  creşterea nevoilor de dispozitive medicale; 
- diversificarea pieţei furnizorilor de servicii 
medicale; 
-  „agresivitatea” unor parteneri de contract, 
creşterea puterii de negociere a furnizorilor de 
servicii medicale. 

 
Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, reprezentaţi de medici, 

farmacişti şi alt personal de specialitate, constituie motorul întregului sistem - de reuşita acestui sistem 
depinzând de întreaga activitate a acestora. 
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Cap. 2.  REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2014 

 
1. REALIZAREA VENITURILOR ŞI  A CHELTUIELILOR 

                     
 Date informative. Scurta prezentare a activitatii economico-financiare 

 
 Volumul veniturilor realizate la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate inregistrat 
la 31.12.2014, a fost in suma de 98 031.78 mii lei, din care suma aferenta deducerilor privind concediile 
si indemnizatiile de asigurari de sanatate de la persoane juridice sau fizice, comunicata de forul 
superior a fost de 2 950.00 mii lei cuprinsa in Contul de executie, conform precizarilor primite cu 
privire la evidentierea lor. 
            Nivelul platilor totale s-a cifrat la suma de 139 987.23 mii lei, care ajustata cu valoarea de 
168.03 mii lei incasata in contul platilor realizate in anii precedenti si recuperate in anul curent, 
diminueaza nivelul executiei la suma de 139 819.20 mii lei. Ca si in cazul  veniturilor, valoarea de 2 
950.00 mii lei reprezinta deduceri privind concediile si indemnizatiile de asigurari de sanatate de la 
persoane juridice sau fizice. 
      Plata cheltuielilor cu Materialele si serviciile medicale, in suma totala de 128 470.15 mii lei, s-
a efectuat in baza contractelor incheiate in anul 2013 si a actelor aditionale aferente incheiate in anul 
2014, conform reglementarilor legale in vigoare aplicabile in intervalul ianuarie-mai, respectiv 
H.G.nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului – Cadru pe anul 2013-2014, Ordinul comun 
nr.423/191/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  Contractului – Cadru in anul 
2013, precum si H.G.nr.400/2014 pentru aprobarea Contractului – Cadru pe anul 2014-2015, Ordinul 
comun 619/360/2014  privind aprobarea Normelor metodologice incepand cu luna iunie 2014. 
      Plata cheltuielilor de administrare a fondului compuse din cheltuieli de personal si cheltuieli 
cu bunuri si servicii in suma totala de 2 567.08  mii lei, s-a efectuat in baza actelor de numire a 
functionarilor publici, contractelor incheiate cu  personalul contractual, contractelor incheiate cu 
furnizorii si comenzile inaintate acestora, precum şi achiziţiile efectuate prin SEAP conform 
reglementărilor legale. 
      Mentionam ca platile efectuate poarta viza de control financiar preventiv propriu in conformitate 
cu Ordonanta nr.119/1999 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si si ale Ordinelor 
nr.522/2003, respectiv nr.923/2014, emise de Ministrul Finantelor Publice, de aprobare a Normelor 
metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv si 
corespunde cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1792 din 2002 cu privire la 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 
institutiilor publice, modificate, precum si organizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale, 
OMF nr.501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale. 

In ceea ce priveste organizarea si conducerea contabilitatii institutiei, evidentierea contabila 
a avut la baza documente justificative inregistrate in conturi conform planului de conturi,  
principiile si politicile contabile reglementate de Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor Publice 
nr.1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice, modificat si completat de OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005*) a precizarilor primite de la Casa Nationala de Asigurari  
de Sanatate inregistrate la CAS Tulcea cu nr.1141/20.01.2015 si Ordinul nr.96/28.01.2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor 
publice la 31 decembrie 2014, s-a respectat  prezentarea corectă în conturi.  
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In ceea ce priveste bilantul contabil, mentionam concordanta dintre soldurile prezentate in 
acesta si soldurile conturilor corespunzatoare, existente in balanta de verificare. Diferenta rezultata 
dintre total active si total datorii reprezinta activele nete ale institutiei, respectiv capitalurile proprii. 

                     

Denumire indicatori 

Prevederi 
aprobate  

pe anul 2014 
- mii lei - 

Realizări 
an 2014 

 
- mii lei - 

Diferenţe 
 

- mii lei - 

Realizări an 2014 
faţă de prevederi 

an 2014 (%) 

1 2 3 4=2-3 5=3/2 
VENITURI – TOTAL 106,972.88 98,031.78 8,941.10 91.64 
TOTAL CHELTUIELI din care: 139,996.88 139,987.23 9.65 99.99 
A. CHELTUIELI PENTRU SĂNĂTATE 131,046.88 131,037.23 9.65 99.99 
Cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii 
cu caracter medical 

128,470.17 128,470.15 0.02 100.00 

Cheltuieli de administrare a fondului: 2,576.71 2,567.08 9.63 99.63 
- cheltuieli de personal 1,697.93 1,689.03 8.90 99.48 
- cheltuieli materiale 878.78 878.05 0.73 99.92 
- cheltuieli de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 
B. CHELTUIELI PENTRU ASIGURĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

8,950.00 8,950.00 0.00 100.00 

 
Situaţia execuţiei bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2014, 

comparativ cu anul 2013, astfel: 
        

 
Denumire indicatori 

Realizări 
an 2014 

 
- mii lei - 

 

Realizări 
an 2013 

 
- mii lei - 

 

% 
an 2014 faţă de 

an 2013 

1 2 3 4=2/3 
I.VENITURI SĂNĂTATE 98,031.78 90,576.10 108.23 
II.CHELTUIELI TOTALE din care: 139,987.23 149,563.45 93.60 
- Materiale  prestări servicii cu caracter medical 128,470.15 140,634.65 91.35 
- Cheltuieli de administrare a fondului: 2,567.08 2,218.80 115.70 
 - cheltuieli de personal 1,689.03 1,736.74 97.25 
 - cheltuieli materiale, din care: 878.05 413.56 212.32 

sume pentru servicii postale in vederea distributiei cardurilor nationale 514.11 0.00  
 - cheltuieli de capital                                                                 0.00 68.50 0.00 
 - Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă Socială, din care: 8,950.00 6,710.00 133.38 
- asistenţă socială în caz de boli 6,381.00 4,530.00 140.86 
- asistenţă socială pentru familie cu copii 2,569.00 2,180.00 117.84 

*) Realizarile mai mici ale anului 2014 fata de anul precedent se datoreaza faptului ca in anul 2013 au fost efectuate 
decontari pentru platile restante inregistrate la finele anului 2012. 
 
Contul de execuţie 

Inregistrarea în contul de executie a veniturilor la FNUASS s-a facut conform OMF  nr. 
1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice ca si in baza  „Situaţiei 
centralizatoare privind drepturile constatate şi veniturile încasate la 31.12.2014, pentru bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate”. 

Semnalăm faptul ca la întocmirea Situatiilor financiare anuale am intampinat dificultati in ceea 
ce priveste obtinerea Situatiei privind creantele fiscale si incasarile constituite in luna decembrie 2014, 
obligatia de plata, suprasolvirea, insolvabilii fara bunuri urmaribile si ajustari pentru deprecierea 
creantelor la data de 31.12.2014 la bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate, de la AJFP 
Tulcea, obtinand-o abia in data 30.01.2015, ora 12.00 dupa numeroase solicitari scrise si telefonice 
initiate initiate in acest sens. Mentionam ca termenul de depunere a situatiilor financiare anuale a fost 2 
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februarie 2015, de unde rezulta un timp extrem de limitat pentru inregistrarea veniturilor, incheierea 
evidentei contabile, intocmirea si aprobarea situatiilor financiare.   
 Din analiza „Executiei de casa a Bugetului fondului national unic de asigurari de sanatate la 
data de 31.12.2014”, reiese ca rezultatul EXCEDENT/DEFICIT este cifrat la suma de – 41 787.42 
mii lei si reprezinta rezultatul obtinut din analiza veniturilor si a cheltuielilor, conform datelor raportate 
de Directia Generala Regionala  a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor 
Publice Tulcea, cu privire la contributiile urmarite de aceasta si realizarile contributiilor a caror 
colectare cad in sarcina caselor teritoriale, evidentiate contabil conform extraselor de cont. 

La data de 31.12.2014 am inregistrat un sold al creantelor la FNUASS in suma de 26 393.27 
mii lei. Precizam ca pe parcursul anului 2014 nu am primit de la Administratia Judeteana a Finantelor 
Publicea informatiile privitoare la drepturile constatate pentru contributiile datorate de persoane care 
realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri, 
ci doar suma incasata sintetic conform clasificaţiei indicatorilor privind bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate pe fiecare luna in parte. In aceste conditii, potrivit Ordinului 
nr.96/28.01.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, Cap.IV, pct.4.2.(4), a doua teza, pentru 
veniturile incasate fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate(fara debit) ca urmare a 
nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi 
constatate(total si an curent) se completează cu sume la nivelul incasarilor realizate.  Desi numarul 
personalului de la compartimentul de specialitate este la limita (o singura pesoana se ocupa de 
activitatea creantele persoanelor fizice, celelalte doua desfasurand activitati legate de concedii medicale 
si indemnizatii), o importanţă deosebită a activitatii desfasurate a fost legata de predarea-primirea 
creantelor in format electronic si a dosarelor eferente privind creantele persoanelor fizice la fondul 
national unic de asigurari de sanatate.  O alta activitate legata de creantele persoanelor fizice a fost 
aceea de a emitere decizii de impunere ca urmare a recalcularii contributiilor de asigurari sociale de 
sanatate datorate catre FNUASS (până la data de 30.06.2014), respectiv efectuarea corectiilor privind 
creantele la FNUASS începand cu data de 01.07.2014. 
Activitatea de utilizare a fondului de asigurări de sănătate, respectiv partea de cheltuieli are  
patru componente: 

1. Cheltuieli cu Bunuri si servicii, din care : 
a) Cheltuieli cu Materiale si prestari de servicii cu caracter medical; 
b) Cheltuieli cu Bunuri si servicii activitate proprie; 

2. Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala; 
3. Cheltuieli de personal; 
4. Cheltuieli de capital. 
Resursele financiare au fost cele stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli la 31.12.2014, in 

suma totala de 139 996.88 mii lei, din care: 
� Cheltuieli pentru materiale si servicii medicale in suma de                  128 470.17 mii lei; 
� Cheltuieli cu Bunuri si servicii activitate proprie, in suma de              878. 78 mii lei; 
� Cheltuieli cu asistenta sociala, in suma de              8 950.00 mii lei; 
� Cheltuieli de personal, in suma de                          1 697.93 mii lei; 
� Cheltuieli de capital, in suma de                                      0 mii lei. 
 
Platile efectuate la 31.12.2014 au fost in suma totala de 139 987.23 mii lei, din care: 
� Cheltuieli pentru materiale si servicii medicale, in suma de                  128 470.15 mii lei; 
� Cheltuieli cu Bunuri si servicii activitate proprie, in suma de                    878.05 mii lei; 
� Cheltuieli cu asistenta sociala, in suma de               8 950.00 mii lei; 
� Cheltuieli de personal, in suma de               1 689.03 mii lei; 
� Cheltuieli de capital, in suma de                                0 mii lei. 
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Totalul platilor a fost diminuat cu suma de 168.03 mii lei reprezentand Plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in anul curent servicii medicale, conform Ordinului nr.1199/ 25 aprilie 2008 cu 
privire la evidentierea sumelor ce au fost platite in anii precedenti si recuperate in anul curent, rezultand 
totalul sumelor executate in valoare de 139 819.20 mii lei. 

Veniturile realizate faţă de prevederi în anul 2013: 

     
Denumire indicatori 

 
Prevederi 
an 2014 
 - mii lei - 

Venituri 
realizate 

în anul  2014 
- mii lei - 

Realizări an 
2014  
faţă de 

prevederi 
an 2014 (%) 

1 2 3 4=3/2 
VENITURI –TOTAL, din care: 106,972.88 98,031.78 91.64 
I. VENITURI CURENTE           88,843.00 95,979.21 108.03 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 0.00 0.00   
Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din 
Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul 
Ministerului Sanatatii   0.00   
Venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din 
Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 
30 septembrie 2011   0.00   
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI             88,754.00 95,881.68 108.03 
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR   44,226.00 43,204.68 97.69 
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori 44,226.00 43,204.68 97.69 
Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal 
salariat   36,967.95   
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in 
somaj   527.00   
Veniuri incasate in urma valorificarii creantelor de catre  AVAS   0.00   
Contributii  pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau 
fizice    5,709.74   
Contributii pentru concedii sau indemnizatii  datorate de persoanele aflate 
in somaj    0.00   
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    0.00   
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 44,528.00 52,677.00 118.30 
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati 43,346.00 50,700.19 116.97 
Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat    39,368.96   
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care 
realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele 
care nu realizeaza venituri   6,394.84   
Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati   1.43   
Contributia datorata de pensionari   4,934.97   
Contibutii de asigurari sociale de sanatate restituite   0.00   
Contributii facultative ale asiguratilor 1.00 0.00 0.00 
Contributii de asigurari sociale de sanatate de la persoane care realizeaza 
venituri de natura profesionala cu caracter ocazional. 0.00 0.00   
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala 17.00 23.12 136.01 
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 215.00 253.17 117.75 
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si 
tehnica, judiciara si extrajudiciara 28.00 34.73 124.02 
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 0.00 0.00   
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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 1.00 0.55 55.20 
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri , in regim de retinere la sursa a 
impozitului pe venit, din activitati agricole 339.00 10.94 3.23 
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole 37.00 986.39 2,665.92 
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor 544.00 661.54 121.61 
Regularizari 0.00 6.36   
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati 0.00 0.00   
C.VENITURI NEFISCALE          89.00 97.53 109.59 
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE        0.00 0.00   
VENITURI DIN PROPRIETATE        0.00 0.00   

Alte venituri din proprietate       

Venituri din dobanzi 0.00 0.00   

Alte venituri din dobanzi       

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 89.00 97.53 109.59 
DIVERSE VENITURI 89.00 97.53 109.59 
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri       
Alte venituri  89.00 97.53 109.59 
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 0.00 0.00 0.00 
Donatii si sponsorizari       
IV. SUBVENTII 18,129.88 2,052.57 168.17 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 18,129.88 2,052.57 168.17 
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 17,675.92 1,732.62 141.17 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul 
militar in termen 0.00 0.00 0.00 
 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o 
pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv 50.00 1,188.66 95.54 
Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate  16,555.00 0.00 0.00 
 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu 
pentru cresterea copilului 586.00 538.62 45.23 
Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari 0.00 0.00 0.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social 0.00 0.00 0.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele 
de cazare 0.00 0.00 0.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor 
recunoscute 0.00 0.00 0.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in 
executarea masurilor prevazute la art.105, 113 si 114 din Codul penal, 
precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau 
intrerupere a executarii pedepsei private de libertate 5.00 5.35 0.40 
Sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin 
bugetul Ministerului Sanatatii  479.92 0.00 0.00 
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 453.96 319.95 27.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o 
pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv 0.00 0.00 0.00 
 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu 
pentru cresterea copilului 0.00 0.00 0.00 
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    0.00 0.06 0.00 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu 5.00 0.13 0.01 
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medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social 0.00 317.80 26.80 
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice 448.96 0.00 0.00 
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 accidentelor de munca sau bolilor 
profesionale 0.00 1.96 0.19 
Contributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani victime ale 
traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni 0.00 0.00 0.00 
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL 
PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 0.00 0.00 0.00 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 0.00 0.00 0.00 
Fondul Social European 0.00 0.00 0.00 
 

Veniturile Fondului de asigurări de sănătate realizate la 31 decembrie 2014, conform situaţiei 
transmise de AJFP Tulcea, au fost în sumă totală de 98 031.78 mii lei. 

La finele perioadei de raportare, prevederea bugetara aprobata pentru veniturile anului 2014  este in 
suma de 106 972.88 mii lei. 

Gradul de realizare a veniturilor la 31 decembrie 2014 este de 91.64 %, calculat in raport cu 
programul pentru anul 2014, respectiv 98 031.78/106 972.88*100 = 91.64 %. 

Analizând realizarea veniturilor in raport cu prevederile bugetare anuale dupa ajustarea lor cu 
sumele aferente subvenţiilor din alte fonduri cuprinse în bugetul de venituri(Ministerul Sãnãtãţii 
Publice, subvenţii primite de bugetul f.n.u.a.s.s. si sume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de 
echilibrare) a caror executie nu se regaseste in conturile caselor, gradul de realizare al încasãrilor 
înregistreazã un procent de 109.55% fata de prevederea anuala(106 972.88-16 555.00-479.92-448.96 = 
89 489.00 => 98 031.78 /89 489.00 * 100 =109.55 %).   

 

Situaţia plăţilor efectuate în anul 2014 faţă de prevederile bugetare aprobate: 
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Denumirea categoriilor de cheltuieli 

 
 

Prevederi 
an 2014 

 
 
 

- mii lei - 

 

 
 

Realizări an 
2014 

 
 

 
- mii lei - 

 

Ponderea 
domeniilor în 
cheltuieli  

materiale şi 
prestări 
servicii cu 
caracter 
medical 
(%) 

Realizări 
2014 fata 

de 
prevederi 
an 2014 
(%) 

1 2 3 4 5=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 139.996,88 139.987,23 x 99,99 
Cheltuieli pentru sănătate 131.046,88 131.037,23 x 99,99 
Materiale şi Prestări de Servicii cu Caracter 
Medical 

128.470,17 128.470,15 x 100,00 

Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice şi dispozitive medicale din care: 

61.445,98 61.445,98 47.83 100,00 

- Medicamente cu şi fără contribuţie personală 44.856,05 44.856,05 34.92 100,00 
- Medicamente pentru boli cronice cu risc 
crescut utilizate în programele naţionale cu 
scop curativ 

11.834,76 11.834,76 9.21 100,00 

- Materiale sanitare specifice utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ 

831,06 831,06 0.65 100,00 

- Servicii medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală 

2.448,00 2.448,00 1.91 100,00 

- Dispozitive şi echipamente medicale 1.476,11 1.476,11 1.15 100,00 
Servicii medicale în ambulator : 22.083,95 22.083,94 17.19 100,00 
- Asistenţa medicală primară 13.463,38 13.463,37 10.48 100,00 
- Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 4.580,91 4.580,91 3.57 100,00 
- Asistenţa medicală stomatologică 379,00 379,00 0.30 100,00 
- Asistenţa medicală pentru specialităţi 
paraclinice 

2.347,66 2.347,66 1.83 100,00 

- Asistenţa medicală în centre medicale 
multifuncţionale  

1.313,00 1.313,00 1.02 100,00 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar 

4.478,00 4.478,00 3.49 100,00 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 
paturi 

38.141,22 38.141,22 29.69 100,00 

- Spitale generale 38.141,22 38.141,22 29.69 100,00 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 0,00 0,00 0.00   
Îngrijiri medicale la domiciliu 160,83 160,83 0.13 100,00 
Prestaţii medicale acordate în baza 
documentelor internaţionale 

2.160,19 2.160,18 1.68 100,00 

Cheltuieli de administrare a fondului: 2.576,71 2.567,08 x 99,63 
- cheltuieli de personal 1.697,93 1.689,03  99,48 
- cheltuieli materiale  878,78 878,05  99,92 
- cheltuieli de capital 0,00 0,00    
Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă 
Socială, din care: 

8.950,00 8.950,00 x 100,00 

- asistenţă socială în caz de boli 6.381,00 6.381,00  100,00 
- asistenţă socială pentru familie cu copii 2.569,00 2.569,00  100,00 
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Execuţia Bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate în anul 

2014 faţă de anul 2013: 
 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea nu a înregistat plăţi restante faţă de obligatiile asumate 
prin contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente/materiale sanitare si 
dispozitive medicale, evidentiate în limita creditelor de angajament prin urmare.Precizăm că potrivit 
clauzelor contractuale înscrise în contractele încheiate în anul 2014 cu furnizorii de medicamente 
termenul de plată al facturilor depuse este de 60 zile de la data acordării vizei <Bun de plată>( faţă de 
180 de zile cât era până în prezent), respectându-se astfel Directiva UE nr. 2011/7/CE privind 
combaterea întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale. 

 
Analiza realizării veniturilor şi a cheltuielilor 

 
La 31.12.2014, programul de venituri a fost stabilit la valoarea de 106 972.88 mii lei. Raportându-

ne la nivelul încasarilor inregistrate la 31 decembrie 2014 in suma de 98 031.78 mii lei (inclusiv suma 

Denumirea categoriilor de cheltuieli 
Realizări 
an 2013 
- mii lei - 

Realizări 
an 2014 
- mii lei - 

Procent de 
realizare an 
2014 faţă de 
an 2013 
 (%) 

1 2 3 4=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 149.563,45 139.987,23 93,60 

Cheltuieli pentru sănătate 142.853,45 131.037,23 91,73 
Materiale şi Prestări de Servicii cu Caracter Medical 140.634,65 128.470,15 91,35 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale 
din care: 

78.997,34 61.445,98 77,78 

- Medicamente cu şi fără contribuţie personală 61.126,15 44.856,05 73,38 
- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 

14.103,39 11.834,76 83,91 

- Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ 891,06 831,06 93,27 
- Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 1.652,00 2.448,00 148,18 
- Dispozitive şi echipamente medicale 1.224,74 1.476,11 120,52 

Servicii medicale în ambulator : 19.824,19 22.083,94 111,40 

- Asistenţa medicală primară 12.655,49 13.463,37 106,38 
- Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 4.185,11 4.580,91 109,46 
- Asistenţa medicală stomatologică 104,25 379,00 363,55 
- Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 1.584,34 2.347,66 148,18 
- Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale  1.295,00 1.313,00 101,39 
Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 5.025,20 4.478,00 89,11 
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 35.741,66 38.141,22 106,71 
- Spitale generale 35.741,66 38.141,22 106,71 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 0,00 0,00   
Îngrijiri medicale la domiciliu 143,32 160,83 112,22 
Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale 902,94 2.160,18 239,24 
Cheltuieli de administrare a fondului: 2.218,80 2.567,08 115,70 
- cheltuieli de personal 1.736,74 1.689,03 97,25 
- cheltuieli materiale  413,56 878,05 212,32 
- cheltuieli de capital 68,50 0,00 0,00 
Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă Socială, din care: 6.710,00 8.950,00 133,38 
- asistenţă socială în caz de boli 4.530,00 6.381,00 140,86 
- asistenţă socială pentru familie cu copii 2.180,00 2.569,00 117,84 
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dedusa de angajatori pentru concedii si indemnizatii in valoare totala de 2 950.00  mii lei), gradul de 
realizare a veniturilor a fost bun, respectiv 91.64 %.  

 
Gradul de realizare al cheltuielilor totale inregistrate fata de prevederile bugetare a fost foarte 

bun, de 99,99 % . 
In structură, au fost inregistrate plati: Cheltuieli pentru materiale si servicii medicale  in  suma  de  

128 470.15 mii lei,  Cheltuieli cu  asistenta  sociala  in suma de 8 950.00 mii lei, Cheltuieli de personal 
in suma de 1 689.03 mii lei, Bunuri si servicii activitate proprie in suma de 878.05 mii lei, Cheltuieli de 
capital in suma de 0 mii lei ,  rezultand un total al platilor de 139 987.23 mii lei . Dupa cum subliniam 
mai sus, valoarea executiei totale de 139 819.20 mii lei este data de diminuarea cu sumele incasate ca 
„Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent” in cuantum de 168.03 mii lei. 

Realizarea executiei fata de bugetul aprobat inregistreaza procenti dupa cum urmeaza: 
- Materiale si prestari servicii cu caracter medical -   100.00 %; 
- Asistenta sociala      -   100.00 %; 
- Cheltuieli de personal     -     99.48 %; 
- Bunuri si servicii pentru cheltuieli de administrare -     99.92 %, 
- Cheltuieli de capital                                                        -          -                    

La data de 31.12.2014 nu inregistram in evidente datorii peste termenul legal de plata 
pentru furnizorii de materiale si servicii medicale. 

Toate plăţile efectuate pe articole, subcapitole şi capitole de cheltuieli s-au  încadrat  în 
prevederile bugetare aprobate. 

Pentru toate subcapitolele, titlurile şi articolele de cheltuieli, execuţia s-a încadrat în condiţiile de 
regularitate, economicitate şi oportunitate cerute de prevederile legale în vigoare, iar toate documentele 
ce au stat la baza execuţiei poartă viza serviciilor/compartimentelor de specialitate şi viza de control 
financiar preventiv propriu şi se aliniază prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1792 
din 2002 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificarile ulterioare. 

În perioada analizată ne-am confruntat cu dificultăţi precizate şi în rapoartele de activitate 
lunare/trimestriale, pe care le reiterăm  în mod succint după cum urmează: 

    Cel mai important aspect desfăşurat cu dificultate în activitatea Direcţiei Economice a fost cel 
legat de predarea dosarelor la ANAF/AJFP Tulcea, acţiune demarata în luna septembrie 2012. 
Stadiul activităţii de predare a dosarelor la ANAF/ AJFP Tulcea, la finele anului  2014, se prezinta 
astfel: 

• Am transmis către ANAF/ AJFP Tulcea baza de date pentru un număr de 17 517 debitori(cnp-
uri unice).  

• Au fost predate un numar total de 14 308 dosare(cnp-uri unice), din care pentru  un numar de     
12 182 avem încheiate procese verbale de predare primire, respectiv PV nr.6330/4866/martie 
2013 pentru 6.319 dosare si PV nr.17931-17935/21.10.2014 pentru un numar de 5 863 dosare. 
Diferenta intre numarul dosarelor predate si cele pentru care s-au semnat procese verbale, de         
2 126 dosare, se defalca astfel: 1 327 predate in decembrie 2013 care nu au fost verificate de 
serviciile fiscale pentru a fi finalizata procedura de predare primire, 533 dosare predate in 
perioada iunie -septembrie 2014, iar 266 reprezinta dosare predate administratiilor judetene de 
administrare fiscala din tara. 

• Pe parcursul aceste actiuni(2012-2014), prin adresa nr.6739/8.04.2013 AJFP Tulcea  ne-a 
solicitat modificarea bazei de date în totalitate şi retransmiterea la CNAS/ANAF  a situaţiei, 
doar pentru un numar partial de dosare. În condiţiile în care am fi procedat  la diminuarea bazei 
de date, AJFP Tulcea  nu ar fi avut informaţiile pe suport electronic necesare confruntării cu 
documentele scriptice. In aceste conditii, nu ar fi putut răspunde solicitărilor asiguraţilor care se 
prezintă la AJFP Tulcea pentru a-şi achita contribuţia la fnuass, existand pericolul prescrierii 
obligatiilor fiscale. 
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In anul 2014, CAS Tulcea a primit un numar de 765 de cereri de recalculare/anulare/corectie(dupa 
data de 30.06.2014) a debitelor transmise informatic la AJFP Tulcea(inclusiv ca urmare a transmiterii 
Deciziei din oficiu 9220/2014, emisa ca masura a Curtii de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi 
Tulcea), acestea fiind soluţionate după cum urmează: 

• 521 de cereri soluţionate au fost transmise informatic la AJFP Tulcea, in vederea integrării 
sumelor corectate in baza de date; 

• 237 de cereri privind corecţia sumelor trimise la ANAF, după cum urmează: 82 de cereri pentru 
anularea Deciziei nr. 9220/2014, soluţionate, iar 162 de cereri de corecţie a debitelor transmise 
anterior la ANAF cuprinse atât in deciziile de impunere emise anterior cat si cele din Decizia 
9220/2014, acestea fiind transmise pentru integrare la inceputul anului 2015.  

      Pentru o imagine completa a activitatii de recalcurare/anulare/corectie a creantelor la fondul national 
unic de asigurari sociale de sanatate, de la demararea actiunii de predare primire a dosarelor la ANAF, 
numarul total al cererilor a fost de 1 576, din care 811 in anul 2013. Facem mentiunea ca in 
conformitate cu precizările primite de la CNAS, adresa nr. P6012/24.07.2014, înregistrata la CAS 
Tulcea cu nr. 13037/25.07.2014, după data de 30.06.2014 se efectuează doar corecţii punctuale 
justificate la nivel de judeţ pentru Titlurile de Creanţa emise pana la aceasta data, după o frecventa 
stabilita de comun acord cu AJFP Tulcea. 

Pentru diferenta dosarelor, ca rezultat dintre numarul de dosare predate in format electronic si 
cel in format letric, urmarim finalizarea predarii lor in primul trimestru din anul curent. In acest sens, 
inca din lunile septembrie-noiembrie 2014 am initiat sedinte comune cu reprezentantii AJFP Tulcea 
pentru a gasi solutii privind verificarea dosarelor si finalizarea predarii lor. Din comunicarea cu 
personalul AJFP Tulcea, a reiesit faptul ca au existat unele probleme privind integrarea datelor la 
nivelul directiei de specialitate (DGI) din cadrul ANAF(ex.fisierele cu modificarile solicitate trimise 
spre integrare in perioada 30.04.2014 – 30.06.2014, in special tabelul I a fost integrat in bazele ANAF 
in data de 03.12.2014).     

In anul 2014 au fost făcute demersurile legale în vederea confirmării decesului unui număr de 
555 de decedaţi(de la Directia de Evidenta a Populatiei) si identificarii succesorilor legali, dar 
raspunsurile notarilor au intarziat sa apara sau au fost incomplete. In aceste conditii, ne-am adresat 
Camerei Notarilor Publici in vederea obtinerii intregului pachet de informatii. Ca raspuns la solicitarile 
noastre, in luna ianuarie 2015 am primit informatiile cerute doar pentru o parte din numarul total al 
persoanelor decedate pe care il inregistram. Urmarim comunicarea informatiilor respective impreuna cu 
dosarele aferente serviciilor fiscate din judet. 

 
Solicităm în continuare sprijinul institutiilor superioare, respectiv CNAS, Directia Regionala a 

Finantelor Publice Galati, Prefectura Tulcea, pe lângă ANAF/AJFP Tulcea pentru ca această activitate 
să se încheie in cel mai scurt timp. 

De asemenea, punctăm faptul că începând cu luna septembrie decontările serviciilor medicale la 
CAS Tulcea se fac exclusiv prin facturi electronice.Medicii, furnizorii de servicii medicale în relaţie 
contractuală cu instituţia noastră raportează lunar deconturile şi facturile exclusiv electronic, fapt care 
reduce considerabil birocraţia, fluidizează circuitul documentelor între furnizori şi CAS şi mai ales nu 
întrerupe activitatea la cabinetele medicale.  
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2.  ACTIVITATEA DE CONTRACTARE / DECONTARE 
 
Pentru desfăşurarea activităţii de contractare au fost numite următoarele comisii: 
� comisia de contractare 
� comisia de stabilire a punctajului pe criterii de selecţie a furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice şi recuperare, pentru anul 2014 
� comisii de stabilire a necesarului de medicii pe specialităţi şi unităţi administrative; 
� comisia de stabilire a numărul de paturi aprobate şi contractabile pe anul 2014. 
Activitatea de contractare s-a derulat conform Graficului de contractare  făcut public atât pe adresa 

de web a C.A.S. Tulcea, cât şi în presă. Totodată, pe pagina de web a C.A.S. Tulcea au fost făcute 
publice şi documentele necesare anexat cererii de contractare. 

În perioada 10-17.06.2014 Comisiile mixte stabilite în temeiul Contractului cadru aprobat prin 
HG 400/2014, şi-au desfăşurat activitatea conform prevederilor legale. 
În perioada 19-20.06.2014 au fost derulate negocieri între comisia de contractare şi furnizori, privind 
clauzele suplimentare în contractele pe anul 2014. 

La încheierea contractelor pentru anul 2014 au fost respectate criteriile de repartizare a sumelor 
pe furnizori, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin HG  nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 şi a Ordinului  Nr. 619/360 / 2014 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, acestea fiind postate pe site-ul www.castl.ro, în termenul legal. 

 
Situaţia comparativă a creditelor de angajament în anul 2014 faţă de anul 2013 

 

Credite de 
Angajament 
aprobate 

Credite de 
Angajamente 
aprobate 

Procent de 
realizare an 
2014 faţă de 
an 2013 

an 2013 an 2014  (%) 
Denumirea categoriilor de cheltuieli - mii lei - - mii lei -   

1 2 3 4=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 121,327.50 126,104.75 103.94 
Cheltuieli pentru sănătate 121,327.50 126,104.75 103.94 

Materiale şi Prestări de Servicii cu Caracter Medical 
121,327.50 126,104.75 103.94 

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 
dispozitive medicale din care: 58,847.99 58,162.16 98.83 

- Medicamente cu şi fără contribuţie personală 
43,758.78 40,498.19 92.55 

- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ 11,208.86 12,674.51 113.08 

- Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale 
cu scop curativ 734.62 771.98 105.09 

- Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
1,820.98 2,416.48 132.70 

- Dispozitive şi echipamente medicale 1,324.75 1,801.00 135.95 
Servicii medicale în ambulator : 20,195.39 22,635.45 112.08 
- Asistenţa medicală primară 12,790.29 13,578.47 106.16 
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- Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 
4,423.85 4,648.00 105.07 

- Asistenţa medicală stomatologică 104.25 442.00 423.98 
- Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 

1,582.00 2,531.98 160.05 

- Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale  
1,295.00 1,435.00 110.81 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 
4,164.09 4,878.00 117.14 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 
37,073.75 38,092.79 102.75 

- Spitale generale 36,713.75 38,092.79 103.76 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 

0.00 0.00   

pns depistare precoce cancer 360.00 0.00 0.00 

Îngrijiri medicale la domiciliu 143.33 176.16 122.91 

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale 

902.95 2,160.19 239.24 

 
Situaţia numărului de contracte/acte adiţionale în anul 2014 faţă de anul 2013. 

  

 
Nr. 
crt. 

Tipul de asistenţă medicală 

Nr. 
contracte/acte 

adiţionale 
existente la 
31.12.2014 

Nr. 
contracte/acte 

adiţionale 
existente la 
31.12.2013 

1. Asistenţa medicală primară 92 
94 
 

2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice 42 
41 
 

3. 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice  

9 
 

18 
 

3.1 � furnizori de servicii medicale paraclinice – fără spitale 7 
13 
 

3.2 � furnizori de servicii medicale paraclinice - spitale  2 
1 
 

3.3 � ecografie generală la medicii de familie 0 
0 
 

3.4 
� ecografie la medicii de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv 
recuperare 

2 
 
3 
 

3.5 � managementul hemodinamic prin metoda bioimpedanţei 0 
- 
 

3.6 � radiografie dentară la medicii de medicină dentară 0 
- 
 

4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină 
dentară 

21 
 
0 
 

5. Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sănătăţii în 
ambulatoriu 

5 
 
5 
 

6. Asistenţa medicală spitalicească 3 
2 
 

7. Asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar 2 
2 
 

8. Îngrijiri medicale la domiciliu 2 2 
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9. Îngrijiri medicale paliative 0 
- 
 

10 Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri medicale paliative 0 
 

- 
 

11. 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personala în tratamentul 
ambulatoriu 

37 
 

36 
 

12. 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice 
sau fiziologice 

59 
 

64 
 

13. Recuperare - reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi: 0 
- 
 

13.1 � sanatorii 0 
- 
 

 
13.2 � preventorii 

0 
- 
 

 
13.3 � sanatorii balneare 

0 
- 
 

TOTAL  272 264 

 
În urma derulării procesului de contractare s-a constatat un dezinteres al furnizorilor de servicii 

medicale stomatologice de a intra în relaţie contractuală , deşi s-a procedat la mediatizarea procesului de 
contractare, fiind solicitaţi în vederea invitării la contractare a furnizorilor şi Colegiul Medicilor 
Dentişti.  

Spre deosebire de anii 2010 (când au contractat 25 de furnizori), 2011 (când au contractat 23 de 
furnizori), 2012 (când au contractat 22 de furnizori), în anul 2014 au contractat doar 21 furnizori. 

 În urma modificării criteriului de calitate la asistenţă medicală paraclinică, în sensul majorării la 
43 a numărului de analize pentru care furnizorii trebuia să îndeplinească cerinţele pentru calitate şi  
competenţă, am fost nevoiţi să respingem 4 furnizori, ceea ce reprezintă jumătate din totalul firmelor ce 
prestatau astfel de servicii la nivelul de judeţului Tulcea.  

Deşi pentru ceilalţi patru furnizori, admişi la contractare, acest lucru înseamnă o creştere 
semnificativă a plafonului lunar, aceasta nu reprezintă neapărat o creştere calitativă a serviciilor prestate 
asiguraţilor noştri. Aceştia din urmă vor putea apela la un număr restrâns de prestatori, care au resurse 
limitate. 
   

Situaţia numărului de contracte/acte adiţionale reziliate, suspendate, încetate  
în anul 2014 faţă de anul 2013. 

 
Nr. 

contracte 
/acte adit 
reziliate 

 

Nr. 
contracte 

/acte 
adiţionale 
încetate 

 

Nr. 
contracte/ac
te adiţionale 
suspendate 

 

Motivul 
reziliere/ 
încetare / 
suspendare 

2014 

 
 

Nr. 
Crt. 

 

 
 

Tipul de asistenţă medicală 
 

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
 

2014 
 

2013 
 

 
 

1 
 

Asistenţa medicală primară 
 

  5    Art.14 alin.1 lit.c 
Art.14 alin.1 lit.a4 
 

2 
 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice 
 

  3  
 

  Art. 15 alin.1 lit.c 

3 
 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile paraclinice 

   1    
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3.1 
 

furnizori de servicii medicale paraclinice – fără 
spitale 

   1 
 

   

3.2 
 

furnizori de servicii medicale paraclinice -
spitale 

    
 

   

3.3 ecografie generală la medicii de familie        
3.4 
 

ecografie la medicii de specialitate pentru 
specialităţile clinice 
 

    
 

   

3.5 
 

managementul hemodinamic prin metoda 
bioimpedanţei 

    
 

   

3.6 
 

radiografie dentară la medicii de medicină 
dentară 

    
 

   

 
4. 
 

 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialitatea medicină dentară 
 

   1 
 

   

5. 
 

Asistenţa medicală de specialitate de recuperare -
reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu 

    
 

   

6. Asistenţa medicală spitalicească        
7. Asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar        
8. Îngrijiri medicale la domiciliu        
9. Îngrijiri medicale paliative        
 
10. 
 

 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu 
 

  3  
 

3  Suspendare art.18 
alin1 lit.c 
Incetare art.17 alin.1 
lit.a2 

 
11. 
 

Acordarea dispozitivelor medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice sau 
fiziologice 

    
 

   

12. 
 

Recuperare - reabilitare a sănătăţii în unităţi 
sanitare cu paturi: 

    
 

   

12.1 sanatorii        
12.2 preventorii        
12.3 sanatorii balneare        
 TOTAL 

 
  11 2 

 
3        

 

2.1. Asistenţa medicală primară: 
 

Urban Rural Total Nr. 
Crt. 

Indicatori 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Observatii 

1 
Nr. total localitati judet, 
din care: 5 5 46 46 51 51   

  
1.2 

       - nr. localitati 
neacoperite 4 5 20 17 24 22   

2 

Grad de acoperire cu 
medici de familie    (2=(1-
1.2) /1 x100)      % 20.00 100.00 56.52 63.04 52.94 56.86   

3 Populatia judetului 121,192 122,328 124,707 124,783 245,899 247,111   

4 

Nr. total persoane 
inscrise la medicul de 
familie, din care: 120,560 121,247 99,007 95,436 219,567 216,683   

  
4.1      - asigurati 108,024 97,591 85,641 75,661 193,665 173,252   

  
4.2 

   - persoane beneficiare 
ale pachetului minimal 
de servicii medicale 11,716 23,656 13,387 19,775 25,103 43,431   

5 

  Gradul de inscriere a 
populatiei la medicul de 
familie (5=4/3 x 100)  % 99.48 99.12 79.39 76.48 89.29 87.69   

6 
Nr. medici de familie 
aflati in relatie cu CAS, 49 50 47 48 96 98   
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din care: 

  
6.1      -specialisti 23 26 26 26 49 52   

  
6.2      - primari 21 21 13 17 34 38   

7 

Nr. necesar de medici de 
familie stabilit de comisia 
paritara 67 66 69 68 136 134   

8 

Grad de acoperire cu 
medici de familie  8=6/7 
x 100      % 73.13 75.76 68.12 70.59 70.59 73.13   

 

Localităţile neacoperite cu medici de familie în anul 2014, stabilite conform necesarului au fost: 
  1. Tulcea  9. Ceatalchioi  16. M. Kogalniceanu 

2. Babadag  10. Maliuc  17. Murighiol  
3. Isaccea         11. Crisan         18. Pardina 
4. Macin  12. Dorobantu  19. Sarichioi  
5. Sulina  13. Frecatei                 20. Somova  
6. Baia                         14. Greci                     21. Turcoaia 
7. Carcaliu                   15. Jijila                      22. Valea Teilor 
8. Casimcea      
O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu medici de familie în zona de apă a 

Deltei Dunării. De
�
i prin legisla� ia în vigoare este prevăzut un spor de 100% a venitului cabinetului 

medical, acesta este neîndestulător pentru acoperirea cheltuielilor curente, având în vedere că vorbim de 
zone cu popula� ie redusă numeric. Urmare propunerilor legislative pe care noi le-am făcut, în legisla� ia 
ce urmează a se legifera în 2015 modalitatea de furnizare 

�
i decontare a serviciilor medicale se prevede 

un spor majorat de 200% a venitului cabinetelor medicale din aceste zone deficitare. Dar, chiar 
�
i cu 

acest spor considerăm că nu se poate vorbi de un cadru care să asigure un venit considerabil pentru 
medic.  

Este imperios necesar ca autorită� ile locale să se implice mult mai mult prin diverse măsuri, 
astfel încât medicul să nu mai aibă grija spa� iului 

�
i a cheltuielilor de administrare, dar 

�
i a transportului �

i cazării. 
2.2 Asistenţa medicală clinica ambulatorie de specialitate: 

 
  
  

Necesar 
norme 

Necesar 
medici 

Nr. norme în 
contract 

Nr. medici în 
contract 

Grad 
realizare 
norme 
(11=8/4 
x 100) 
% 

Grad 
realizare 
medici 
(12=10/6 
x 100) 
% 

Obs. 

Nr. crt. Specialitate 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 2013   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Alergologie imunologie clinică - - - - -   -    0  0   
2 Boli infecţioase 2,5 2 4 2 1,5 1.5 2 2 75.00 100.00   
3 Cardiologie 2 2 3 4 1 1.5 2 3 75.00 75.00   
4 Chirurgie cardiovasculară 1.5 1.5 2 2 0.5 0.5 1 1 33.33 50.00   

5 Chirurgie generală 5.5 5 10 9 5 5 10 10 100.00 111.11   
6 Chirurgie pediatrică 1,5 1.5 2 2 0.5 0.5 1 1 33.33 50.00   
7 Chirurgie plastică 

microchirurgie reconstructivă 
                 0 0    

8 Chirurgie toracică                  0 0   
9 Dermatovenerologie 3 3 4 4 2 2 3 3 66.67 75.00   
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10 Diabet zaharat, nutriţie boli 
metabolice 

2,5 2.5 3 3 -   -   0.00 0.00   

11 Endocrinologie 1,5 2 2 2 1.5 1.5 2 2 75.00 100.00   
12 Gastroenterologie                  0 0    
13 Genetică medicală                  0  0   
14 Geriatrie gerontologie 0.5 0.5 1 1         0.00 0.00   
15 Hematologie                  0 0    
16 Medicină internă 9 9 13 13 5,5 4.5 10 8 50.00 61.54   
17 Nefrologie 1,5 1.5 2 2 - 1 - 2 66.67 100.00   
18 Neonatologie 0,5 0.5 1 1 -   -   0.00 0.00   
19 Neurochirurgie                  0 0    
20 Neurologie 2,5 2 4 3 1,5 1.5 3 3 75.00 100.00   
21 Neurologie pediatrică 2 2 2 2 0,5 1 1 2 50.00 100.00   
22 Oncologie medicală 1,5 1.5 2 2 1 0.5 2 1 33.33 50.00   
23 Obstetrică-ginecologie 6 6 10 11 4 3.5 8 7 58.33 63.64   
24 Oftalmologie 5,5 6.5 7 8 5,5 5 6 5 76.92 62.50   
25 Otorinolaringologie 6 7 7 8 3 3.5 4 5 50.00 62.50   
26 Ortopedie traumatologie 3,5 3 5 4 2 1.5 3 3 50.00 75.00   
27 Ortopedie traumatologie 

pediatrică 
1 0.5 1 1 -   -   0.00 0.00   

28 Pediatrie 12 12 18 18 5 4.5 9 8 37.50 44.44   
29 Pneumologie 2,5 2.5 4 4 0,5 0.5 1 1 20.00 25.00   
30 Psihiatrie 4 4.5 6 7 3 3 5 6 66.67 85.71   
31 Psihiatrie pediatrică 2 2 2 2 1 1 1 1 50.00 50.00   
32 Reumatologie 1.5 2 7 2 1 1 1 1 50.00 50.00   
33 Urologie 1.5 1.5 2 2 0,5 0.5 1 1 33.33 50.00   
34 Chirurgie vasculară                   0  0   
35 Radioterapia                  0  0   
36 Chirurgie orală maxilo-facială                  0  0   
37 Recuperare, medicină fizică 

balneologie 
4 4 6 6 4 4 6 6 100.00 100.00   

 
Conform datelor înscrise în tabelul de mai sus, specialităţile deficitare la nivelul întregului judeţ 

în funcţie de necesarul stabilit în anul 2014 sunt: Boli infecţioase, Cardiologie, Chirurgie pediatrică, 
Chirurgie cardiovasculară, Dermatovenerologie, Diabet, Endocrinologie, Geriatrie gerontologie, 
Nefrologie Neonatologie, Neurologie, Neurologie pediatrică, Oncologie, Obstetrică-ginecologie, 
Oftalmologie, ORL, Ortopedie traumatologie, Ortopedie traumatologie pediatrică, Pediatrie, 
Pneomologie,Psihiatrie, Psihiatrie pediatrică,Reumatologie, Urologie, Reabilitare medicală. 

 

Ambulatoriu de specialitate 
Nr. medici                                    
fără grad 

profesional 

Nr. medici                         
specialişti 

Nr. medici                              
primari 

TOTAL 

Nr. medici 
la 1000 
locuitori 

(nr. medici 
x 1000 / nr. 
locuitori 
judeţ) 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 
Ambulatoriu de specialitate, din care: 22 23 34 38 57 53 113 114 0.46 
Specialităţi clinice 0 0 27 29 49 46 76 75 0.30 
Medicină dentară 22 23 5 6 4 4 31 33 0.14 
Recuperare, medicină fizică 
balneologie 0 0 2 3 4 3 

6 6 0.02 

Investigaţii paraclinice: 0 0 8 12 18 11 26 23 0.09 
laborator 0 0 3 3 7 3 10 6 0.02 
 radiologie şi imagistică medicală 0 0 5 8 11 7 16 15 0.06 
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 medicină nucleară 0 0 0 1 0 1 0 2 0.01 
explorări funcţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
TOTAL MEDICI 22 23 50 62 93 75 165 160 0.65 
Nr. locuitori judeţ în anul 2014 247.111 

 
Conform tabelului de mai sus, numărul de medici la 1000 de locuitori în ambulatoriul de 

specialitate este un raport subunitar, care nu satisface necesarul de servicii medicale la nivelul judeţului. 
Dacă în anul 2013 acesta era de 0,52, la ambulatoriu de specialitate, respectiv 0,11, la investigaţii 
paraclinice,  în anul 2014 vorbim de o scădere la 0,46, respectiv 0,09. 

 
2.3 Asistenţa medicală paraclinică: 

 

Număr necesar de 
servicii medicale 

paraclinice 
(stabilit de 
comisie) 

Număr realizat de 
servicii medicale cf. 
contract (furnizori 

privaţi) 

Grad 
realizare 
servicii 

paraclinice 
(7=6/4 x 
100) % 

Nr. Crt. Investigaţii paraclinice 

2013 2014 2013 2014 2014 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Laborator : 158,124 247,228 123,661 203,543 82.33 
1.1 Hematologie 27,920 39,197 21,046 34,930 89.11 
1.2. Biochimie 109,700 152,696 89,289 148,307 97.13 
1.3 Imunologie 10,900 36,717 5,653 13,263 36.12 
1.4 Microbiologie 8,904 11,168 7,301 3,070 27.49 
1.5 Anatomie patologică 700 7,450 372 3,973 53.33 
2 Radiologie, imagistică 

explorări funcţionale: 
22,882 24,643 14,907 12,259 49.75 

2.1 Radiologie 
convenţională 

12,681 11,808 9,281 7,712 65.31 

2.2 Ecografie 8,900 9,795 4,647 3,254 33.22 
2.3 Explorări funcţionale 0 600 0 0 0.00 
2.4 Înaltă performanţă: 1,301 2,440 979 1,293 52.99 
2.4.1 - CT 759 1,270 432 472 37.17 
2.4.2 - RMN 492 1,170 547 819 70.00 
2.4.3 - Angiografie 40 0 0 0   
2.4.4 - Scintigrafie 10 0 0 0   
2.4.5 - PET-CT 0 0 0 2   

 

Din tabelul de mai sus se observă o creştere semnificativă atât la necesarul de servicii stabilit de 
comisia de specialitate cât şi la numărul de servicii realizate, în 2014 faţă de 2013. Această creştere nu 
se datorează unui număr mai mare de furnizori în 2014 faţă de 2013. Din contră, în anul 2014  numărul 
furnizărilor de analize medicale s-a înjumătăţit din cauza criteriilor de eligibilitate mai exigente. 
Realizarea unui număr mai mare de analize s-a datorat exclusiv prevederilor bugetare net superioare 
anului 2013.  Din anul 2014, prin HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, a fost individualizat pachetul minimal de servicii 
medicale, fiind crescut accesul asiguraţilor la servicii medicale. 
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2.4 Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative: 
 

A. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU Anul 2013 Anul 2014 Observatii 

1 Număr total cereri, din care: 163 191   

1.1  număr decizii 163 191   

1.2 cereri respinse 0 0   

2 Grad de realizare (2 = 1.1/1 x 100)     % 100 100   

B. ÎNGRIJIRI PALIATIVE                                                            Nu este 
cazul 

 
Prioritatea soluţionării cazurilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paleative s-a stabilit 

conform datelor din recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu completată de medic, prin 
acordarea unui punct de gravitate, în funcţie de următoarele criterii, aprobate şi în Consiliul de 
administraţie al CAS Tulcea: 

1. statusul de performanta ECOG: - ECOG 4 total dependent 3 puncte; - ECOG3   - 2 puncte. 
2. afectiunea medico-chirurgicala pentru care se solicita ingrijiri la domiciliu - afectiuni 

oncologice -2 puncte; - afectiuni neurologice cu deficit de motor major 2 puncte; - HIV/SIDA 2 
puncte - afectiuni medicale cu potential evolutiv grav 1 punct;- afectiuni chirurgicale in status 
postoperator( se exclude mica chirurgie) 1 punct; - afectiuni oprtopedice cu deficit motor 1 punct. 

3.stadiul evolutiv al afectiunii -stare terminala ,4 puncte -stadiile 2 si 3 de evolutie a bolii,2 
puncte 

4.complicatiile afectiunii medico-chirurgicale de baza -Se acordă 1punct pentru existenta unei 
complicatii . 

5.comorbiditati(afecţiuni asociate)-in cazul existentei se acordă 1punct 
6.ritmicitatea recomandarii( se va acorda 1 punct pentru o ritmicitate de 2 sau mai multe 

vizite/zi) 7.vârsta : se va acorda 1 punct pentru:- pacientii 0-18 ani - pacientii peste 70 ani . 
În anul 2014 nu au fost respingeri de solicitari la această categorie de asistenţă medicală. 

 
2.5 Consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu: 

 
Situaţia valorică a consumului lunar în anul 2014 se prezintă astfel: 

 
                                    - lei - 

Anul 2014 

Consum 
medicamente 
gratuite si 
compensate 

Consum 
medicamente 
boli   cronice 
cu aprobare  
CNAS 

Consum 
medicamente 
pensionari 
compensate 
90% 

Consum      
Total 

Consum 
medicamente 
in cadrul 
PNS 

1 2 3 4 5 6 

Ianuarie 3,026,472.64 326,529.04 62,213.58 3,415,215.26 912,121.72 
Februarie 3,098,430.09 288,954.10 60,041.00 3,447,425.19 884,436.33 
Martie 3,096,306.43 271,713.17 59,367.77 3,427,387.37 742,418.13 
Aprilie 2,971,135.43 283,782.21 61,446.79 3,316,364.43 861,064.63 
Mai 2,999,948.15 284,708.28 58,054.63 3,342,711.06 779,041.43 
Iunie 2,815,121.45 286,803.99 65,353.67 3,167,279.11 712,511.52 
Iulie 2,998,470.19 299,212.63 67,280.08 3,364,962.90 923,146.06 
August 2,762,221.39 260,762.87 59,937.55 3,082,921.81 842,674.57 
Septembrie 2,860,108.73 308,969.41 56,856.43 3,225,934.57 745,142.80 
Octombrie 3,237,985.38 315,836.61 81,380.78 3,635,202.77 853,293.22 
Noiembrie 3,114,272.37 298,046.56 71,274.57 3,483,593.50 803,526.20 
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Decembrie 3,078,063.85 297,847.46 68,754.27 3,444,665.58 757,368.75 
Total 36,058,536.10 3,523,166.33 771,961.12 40,353,663.55 9,816,745.36 

 
Din tabelul de mai sus se pot observa fluctuaţii notabile la consumul de medicamente gratuite şi 

compensate, explicabile prin perioada anului în care se produc creşteri de consum, toamnă-iarnă-
primăvară. 

 

 
 

Valorile corespunzătoare consumului de medicamente din anul 2014 se traduc într-un număr 
total de 438.742 de prescripţii medicale defalcate pe luni, după cum urmează: 
 

  
Lună  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Total 

perioadă 
Nr. 

reţete 
35988 37504 38031 35915 36391 33621 36580 32967 36104 41294 37566 36781 438.742 

 
Situaţia valorică a consumului medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu anual în ultimii cinci ani. 
                                                                                                                                       mii lei 

ANUL 

Consum 
medicamente 
compensate  
gratuite 

Consum 
medicamente 
boli cronice 
cu aprobare 

CNAS 

Consum 
medicamente 

pensionari 
compensate 

90% 

Consum 
Total 

Consum 
medicamente 
în cadrul 
PNS 

1 2 3 4 5=2+3+4 6 
2010 36,987.55 3,982.65 946.18 41,916.38 8,819.83 
2011 34,848.08 3,545.22 276.42 38,669.72 8,133.73 
2012 39,712.15 5,092.21 516.10 45,320.46 8,681.28 
2013 35,771.83 3,893.93 762.94 40,428.70 9,922.42 
2014 36,058.54 3,523.16 771.96 40,353.66 9,816.75 

TOTAL 183,378.15 20,037.17 3,273.60 206,688.92 45,374.01 
 
           Observăm că se înregistrează un consum de medicamente în ultimii cinci ani  relativ constant. 
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Analizând consumul de medicamente în 2014 faţă de 2013, deşi pe segmentul compensate-

gratuite observăm o anumită creştere, pe sume totale se poate observa o diminuare a consumului de 
medicamente în 2014, faţă de 2013, adică 40.353,66 mii lei faţă de 40.428,70 mii lei. 

 

 
 
Monitorizând consumul de medicamente pe medic, pentru prescripţii gratuite  şi compensate, s-a 

constatat că în continuare ponderea cea mai mare o deţine medicina de specialitate – psihiatrie, 
oncologie, medicina internă - coordonator PNS Diabet, medici medicina interna,reumatologie. 
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De asemenea, monitorizând evoluţia consumului de medicamente pe pacient s-a constatat că cea 

mai mare valoare se înregistrează  la pacienţii cu hepatite, leucemii, limfoame, boli psihice şi demenţe.       
 
   

 
 

 Observăm o uşoară scădere a consumului la această categorie, de la 3.893.130 lei în anul 2013 la 
3.523.166 lei în anul 2014 (369.964 lei).Prin direcţia Medic şef  continuă activitatea Comisiilor 
terapeutice locale  care are misiunea să permită accesul asiguraţilor la tratamentul cu medicamente ce 
necesită aprobarea comisiilor CAS Tulcea. 

La nivelul serviciului medical se asigură analiza documentelor medicale primite de la pacienti în 
vederea obţinerii de medicamente conform protocoalelor, procedurilor şi legislatiei în vigoare  şi 
trimiterea dosarelor către comisiile CNAS pentru obţinerea deciziilor de aprobare/ 
respingere,centralizarea şi raportarea dosarelor pentru prioritizare către CNAS la Comisia Hepatite, 
eliberarea deciziilor către pacienţi sau medicii coordonatori de programe de sănătate. 

 
         Lunar se monitorizează consumul de medicamente pentru boli cronice şi medicamente cu 
aprobarea comisiilor CNAS şi comisiilor terapeutice locale, eventualele nereguli au fost semnalate si 
propuse măsuri de recuperare a prejudiciului. 

 



Raport de activitate al CAS Tulcea la 31.12.2014 .Sinteză- aspecte relevante  31 

 
 

În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, începând 
cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în 
cadrul programului social al Guvernului. 

 
Beneficiarii acestui program sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 

700 lei/lună, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor 
corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor menţionate se suportă astfel: în 
cuantum de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 
40% din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 În conformitate cu H.G. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a 
preţului de referinţă al medicamentelor, persoanelor incluse în această categorie li se poate elibera o 
singură prescripţie medicală pe lună, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de 
prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor în ambulatoriu, în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate. 
 În anul 2014 un număr de 2.165 de asiguraţi au beneficiat în cadrul acestui program de 10.016 
prescripţii medicale, faţă de un număr de 2.258 de asiguraţi cu 9.508 prescripţii medicale.  

 
Explicaţia faptului că în 2014 un număr mai mic de asiguraţi au beneficiat de mai multe reţete 

faţă de 2013, când au fost mai mulţi pensionari cu mai puţine reţete, este că, în 2013, anumiţi asiguraţi 
au beneficiat de medicamente, în cadrul acestui program, doar în anumite luni din an. 
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Detaliat pe tipuri de programe naţionale de sănătate, comparaţia cu anul 2013 înregistrează 
valori, cumulat pentru consumul înregistrat atât prin farmaciile cu circuit deschis,cât şi prin cele cu 
circuit închis, după cum urmează : 

- lei - 
PNS Anul 2014 Anul 2013 Diferenţe  

Oncologie 3.618.065 4.206.079 - 588.014 
Diabet 5.979.685 5.936.567 +43.118 
Boli endocrine 41.444 17.907 +23.537 
Hemofilie 67.796 112.876 -45.080 
Boli rare 1.035.543 189.886 +845.657 
Stări post transplant 479.628 429.032 +50.596 

 
• Consumul scăzut al anului 2014 la oncologie faţă de anul 2013, se datorează faptului că deşi 

numărul pacientilor în 2014 este aproximativ acelaşi cu cel din 2013, respectiv 771 faţă de 777, 
s-a înregistrat o scădere a consumului de medicamente pe acest program.Astfel, în anul 2014 
avem pe farmacii cu  circuit închis 308 pacienţi cu un consum total de 1.209.064 lei, din care 
pentru 14 pacienti cu tratament cu medicamente oncologice cu aprobare CNAS avem  un 
consum de 787.258 lei; în 2013 am avut 405 pacienţi cu un consum total de 1.567.347 din care 
pentru 12 pacienţi cu aprobări CNAS avem consum de 524.546 lei. 

• Pentru PN Boli rare se înregistrează un consum atât de mare faţă de anul anterior, deoarece a 
mai intrat un pacient în anul 2014, medicamentaţia pentru boala Hunter fiind foarte scumpă. 

 
Situaţia numărului de farmacii faţă de anul anterior, la nivel de judeţ pe medii rezidenţiale 

(urban/rural) 

ANUL Nr. farmacii urban 
Nr. punte 

farmaceutice rural TOTAL 
2013 55 18 73 
2014 54 37 91 

 
 Din cele 37 de puncte farmaceutice din mediul rural, 16 sunt oficine de distribuţie, restul de 22 

fiind farmacii comunitare. Se observă că accesibilitatea la medicamente şi materiale sanitare în mediul 
rural a crescut cu peste 50%, fiind acoperite următoarele localităţi: M. Kogălniceanu, Mahmudia, 
Jurilovca, Cerna, Sarichioi, Greci, Traianu, Horia, Nufăru, Agighiol, Baia, Jijila, Hamcearca, Izvoarele,  
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Turcoaia, Slava Cercheză, Dorobanţu, Luncaviţa, Văcăreni, Murighiol, Dăeni, Ostrov, Carcaliu, 
Casimcea, Valea Teilor, Topolog, Catali, Niculiţel, Somova, Frecăţei, Chilia Veche, Malcoci. 
 

2.6 Asistenţa medicală în unităţile sanitare cu paturi: 
 

Situaţia numărului de servicii realizate în anul 2014 faţă de anul 2013. 
 

  

Tipuri de spitalizare 
  

Nr. paturi 
contractabile 

Nr. cazuri 
realizate cf. 
contract 

Nr. servicii realizate cf. 
contract 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Spitalizare continuă, din care: 800 800 25 352 26769 x x 

 Acuţi 699 699 24199 24181 x x 

 Cronici 101 101 1 153 2588 x x 

 Îngrijiri paleative 0 0 0   x x 

Spitalizare de zi 86 86 3326 4127 1237 1599 

 
În anul 2014 s-a înregistrat o creştere faţă de 2013 de 1417 cazuri contractate şi realizate în 

spitalizare continuă, respectiv o creştere de 800 de cazuri în spitalizare de zi. Ca atare, dacă pe 
spitalizare continuă înregistrăm o creştere de peste 5%, la spitalizare de zi vorbim de o creştere de peste 
20%. 
 În cadrul spitalizării continue, dacă la acuţi s-a realizat cu 18 cazuri mai puţin în 2014, la cronici 
înregistrăm o creştere de 1435 de cazuri faţă de 2013. Aceste creşteri se datorează atât majorării 
numărului de furnizori de servicii medicale spitaliceşti, cât şi asigurării unor prevederi bugetare 
superioare anului 2013. 
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Situaţia sumelor contractate şi decontate în anul 2014 faţă de anul 2013. 

                                                 mii lei 
  

Tipuri de spitalizare 

Sume Contractate*) Sume realizate 

  

Nr. 
Crt. 

  

2013 2014 2013 2014 

            

1 Spitalizare continuă, din care: 35.367,49 37.077,37 40.760,90 42743,57 

1,1 - Acuţi 32.855,57 33.421,65 37.441,47 38012,07 

            o DRG 32.855,57 33.421,65 37.441,47 38012,07 

            o non DRG 0,00 0,00 0,00   

1,2 - Cronici 2.511,92 3.655,72 3 319.43 4731,50 

1,3 - Îngrijiri paleative 0,00   0,00 0,00 

2 Spitalizare de zi 999,34 848,25 1.398,35 1025,27 

3 Total spitalizare (3=1+2) 36.366,83 37.925,62 42.159,25 43768,84 

4 Ponderea spitalizării de zi din total 
spitalizare (4= 2/3 x 100) % 

  
2,75 

    
2,24 

  
3,32 

  
2,35 

     
Din tabel se poate observa o creştere a prevederilor bugetare de peste 4% în anul 2014 faţă de 

2013. Aproximativ aceeaşi creştere este şi la realizările efective, realizându-se în 2014 sume realizate 
peste contract de 5.843,22 mii lei, faţă de 5.792,42 mii lei în anul 2013. 
 
 

Situaţia sumelor contractate în anul 2014 faţă de anul 2013 
 

 
 

De observat este că la spitalizarea de zi cu o valoare de contract mai mică în 2014 faţă de 2013 
s-a reuşit realizarea unui număr mai mare de cazuri.  
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Acest fapt fapt s-a reuşit prin definirea mai clară a pachetului de bază de servicii medicale 

spitaliceşti şi prin tarifarea individuală a fiecărui caz, în timp ce în anul 2013 tariful pe caz rezolvat 
pentru specialităţile chirurgicale reprezinta maximum 1/3 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 
grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat de 1.380 lei (tariful pe caz rezolvat </= 
1/3 x valoarea relativă a cazului x 1.380) şi nu putea fi mai mare de 460 lei, tariful pe caz rezolvat 
pentru specialităţile medicale reprezinta maximum 1/5 din suma corespunzătoare cazului codificat şi 
grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat de 1.380 lei (tariful pe caz rezolvat </= 
1/5 x valoarea relativă a cazului x 1.380) şi nu putea fi mai mare de 276 lei. 

 

 
 

Situaţia sumelor realizate  în anul 2014 faţă de anul 2013 
 

 
 
 
 



Raport de activitate al CAS Tulcea la 31.12.2014 .Sinteză- aspecte relevante  36 

Situaţia cazurilor externate în anul 2014 comparativ cu anul 2013, 
 în funcţie de criteriul de internare. 

 
Nr. cazuri externate 

Nr. 
crt. 

Criterii internare 
2013 2014 

1 Naştere 2761 2617 

2 Urgenţe medico - chirurgicale 17.716 15.972 

3 Boli cu potenţial endemo - epidemic 1 68 

4 Bolnavi psihici art.113 şi 114 şi Ordonanţa procurorului 0 25 

5 Diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în 
ambulatoriu 

8.642 7.843 

6 Recomandare de internare din ambulatoriul integrat 1.407 244 

7 Spitalizare de zi 4.563 5726 

TOTAL 35.090 32.495 

 

 
 

În anul 2014 s-a înregistrat o diminuare a cazurilor externate faţă de cele din anul precedent, 
respectiv cu 2.595 cazuri mai puţin.  
Evoluţia criteriilor de internare se prezintă astfel:  

� Scăderea numărului de cazuri privind Naşterile în 2014 fata de 2013 cu  144 cazuri; 
� Diminuarea numărului de cazuri internate ca Urgenţe medico-chirurgicale cu 1744; 
� Scăderea cazurilor internate pe criteriul Diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în 

ambulatoriu cu 799 cazuri. 
� Creşterea spitalizărilor de zi 1.163 (801 cazuri şi 362 servicii) 
� Criteriul de internare Boli cu potenţial endemo – epidemic înregistreaza valori crescute fa� ă de 

2013, fiind cu 67 mai multe  cazuri. 
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2.7.Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi 

Nu derulăm acest tip de asistenţă. 
 
 

2.8  Servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar: 
 

 
Situaţia numărului de solicitări şi a numărului de km/mile marine realizaţi/realizate  

în anul 2014 faţă de anul 2013. 
 

Număr 
solicitări 

Număr km                        
realizaţi 

Număr mile                             
realizate 

Nr. 
crt. 

Tip serviciu 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
1 Urgenţe medico-

chirurgicale (cod 
verde) pentru care 
se pot acorda 
consultaţii de 
urgenţă la 
domiciliu 522.00 650.00         

2 Servicii de 
transport                                                359,795.31 402,527.40 30,029.29 40,095.30 

TOTAL 1+2 522.00 650.00 359,795.31 402,527.40 30,029.29 40,095.30 
 

 

 
 
Pentru a răspunde în timp util solicitărilor, în zonele greu accesibile (în Delta Dunării)  avem 4 

nave ale furnizorilor privaţi.  
 

Din situaţia prezentată mai sus se observă o creştere a volumului de servicii prestate în 2014 faţă 
de 2013, situaţie explicabilă nu neapărat printr-o creştere a stării de îmbolnăvire a populaţiei, ci printr-o 
alocare bugetară mai mare în 2014 faţă de 2013. 
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2.9.Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau    fiziologice 
în anul 2014, comparativ cu anul 2013 

  Număr 

Grad de 
realizare 

(7 = 
5/3x100) 

persoane 
pe lista de 
prioritate 

la 

Nr. 
Crt. 

Dispozitive 
medicale 

Număr cereri 
Număr 
decizii 

Număr 
cereri 

respinse 

  31.12.2014 

Obs. 
(motivaţie 

pentru 
cereri 

respinse) 

    2013 2014 2013 2014 2013 2014     

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 PPeennttrruu  pprrootteezzee  
OORRLL  

196 380 118 544 17 143.16 67 decedati 

2 PPeennttrruu  pprrootteezzaarree  
ssttoommiiii  

385 280 385 280   100.00 0   

3 PPeennttrruu  
iinnccoonnttiinneennţţaa  
uurriinnaarrăă  

399 75 399 75   100.00 0   

4 PPrrootteezzee  ppeennttrruu  
mmeemmbbrruull  iinnffeerriioorr  

63 60 47 56   93.33 8   

5 PPrrootteezzee  ppeennttrruu  
mmeemmbbrruull  ssuuppeerriioorr  

2 6 2 6   100.00 0   

6 PPeennttrruu  ddiissppoozziittiivvee  
ddee  mmeerrss  

94 95 79 92   96.84 
15 

  

7 OOrrtteezzee::                  
7.1 YY    ppeennttrruu  ccoollooaannaa  

vveerrtteebbrraallăă  
115 80 77 78   97.50 17   

7.2 YY    ppeennttrruu  
mmeemmbbrruull  ssuuppeerriioorr  

1 8 1 7   87.50 0   

7.3 YY    ppeennttrruu  
mmeemmbbrruull  iinnffeerriioorr  

120 130 109 110   84.62 16   

8 ÎÎnnccăăllţţăămmiinnttee  
oorrttooppeeddiiccăă  

105 110 91 101   91.82 17   

9 PPeennttrruu  ddeeffiicciieennţţee  
vviizzuuaallee  

25 15 19 12   80.00 4   

10 EEcchhiippaammeennttee  
ooxxiiggeennootteerraappiiee  

315 315 315 315   100.00 0   

TTOOTTAALL  1820 1554 1642 1676   107.85 144   
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Observăm că numărul solicitărilor asiguraţilor pentru acest tip de asistenţă medicală a 
scăzut de la 1.820 în anul 2013 la 1.554 în anul 2014. 
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Criteriile de prioritate pentru soluţionarea cererilor au fost stabilite de serviciul medical, 

aprobate de către Consiliul de Administraţie al CAS Tulcea şi constau în: 
 

  Au prioritate absolută (fără listă de aşteptare) eliberarea dispozitivelor medicale pentru: 
1.Aparate pentru administrarea continuă cu oxigen (prin închiriere), pentru asiguraţii cu  insuficienţă 
respiratorie; 2. Dispozitive medicale pentru protezare stomii şi pentru incontinenţă urinară. Protezele 
traheale;  3. Toate tipurile de dispozitive pentru copiii 0-10 ani; 4. Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 
10-18 ani: dispozitive pentru deficienţe vizuale, dispozitive pentru protezare ORL, deficienţe de 
dezvoltare psihomotrică – corective posturale (orteze,dispozitive de  mers, încălţăminte); 

Nivelurile de urgenţă din lista de aşteptare pentru acordarea dispozitivelor medicale se stabilesc 
după cum urmează :1.Urgenţe medicale - pentru persoanele care prezintă documente medicale ce atestă  
gradul de urgenţă, eliberate de medicul curant; 2.Persoanele cu certificat de încadrare în grad de 
handicap şi cele care fac obiectul legilor speciale; 3.Persoanele cu programări pentru intervenţii 
chirurgicale la clinici şi spitale; 4.Toate tipurile de dispozitive medicale pentru persoanele aflate în 
activitate; 5. Dispozitivele de mers; 6. Protezele pentru membrul inferior/superior, pentru asiguraţii cu 
amputaţii; 7. În cazuri excepţionale, se poate aproba o solicitare (memoriu) în afara criteriilor de 
prioritate enumerate mai sus, cu justificarea temeinică a motivelor.     

 
Au fost soluţionate cererile conform criteriilor menţionate mai sus, în limita creditelor de 

angajament aprobate. După cum se observă în tabelul de mai sus, procentul de acordare a dispozitivelor 
este comparativ mai mare în 2014 faţă de 2013, fiind acoperite inclusiv majoritatea cererilor de pe lista 
de aşteptare din anii precedenţi. Aceasta este şi explicaţia gradului de realizare de 143,16%  realizat la 
dispozitive medicale ORL. Totodată, la 31.12.2014 pe lista de aşteptare sunt un număr total de 144 de 
cereri, faţă de 683 de cereri ce se aflau pe această listă la 31.12.2013. 
 
2.10  Programe naţionale de sănătate: 
 
Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu 
scop curativ:  

Obtinerea indicatorilor aferenti programelor nationale de sanatate s-a realizat cu ajutorul 
rapoartelor generate de sistemul SIUI. Raportarile primite de la furnizorii de servicii au fost sistematic 
incarcate si verificate cu SIUI. In perioada  de raportare s-au intocmit in total un numar de 16 raportari 
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ale indicatorilor (12 raportari lunare si 4 raportari trimestriale) si cate 12 raportari lunare privind situatia 
pacientilor tratati in centrele de dializa public, respectiv  privat.  

 
În judeţul Tulcea la nivelul CAS s-au derulat pe parcursul anului 2014 urmatoarele programe 

nationale de sanatate: 
- Programul national de oncologie;  
- Programul national de diabet zaharat; 
- Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei; 
- Programul national de tratament pentru  boli rare; 
- Programul national de boli endocrine; 
- Programul national de ortopedie; 
- Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; 
- Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica 
(hemodializa, dializa peritoneala). 
- Programul naţional de boli endocrine (din care: osteoporoză şi guşă prin tireomegalie cauzată carenţei 
de iod). 

Aceste programe s-au derulat   prin  Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea. 
În intervalul evaluat, raportarile primite de la furnizorii de servicii au fost încărcate, verificate şi 

prelucrate fără incidente majore. Calculul şi raportarea la CNAS a indicatorilor PNS s-a făcut în cadrul 
termenelor prevăzute de norme şi nu s-au semnalat erori de raportare. Valorile obţinute în SIUI pentru 
indicatorii PNS au coincis cu valorile reale, cu excepţia unor mici diferenţe provenite din reglări ce nu 
au putut fi introduse prin program şi care urmează să fie rezolvate cu sprijinul echipei de suport pentru 
SIUI de la CNAS. 

Pentru îmbunătăţirea evidenţei şi în scopul valorificării posibilităţilor de verificare ale 
raportărilor oferite de SIUI, s-a continuat acţiunea de corectare şi corelare a evidenţelor centrelor 
judeţene PNS cu evidenţa SIUI. Acţiunea a fost demarată în anul precedent şi a vizat PNS-Oncologie si 
PNS-Diabet, programe care concentrează marea majoritate a beneficiarilor programelor de sănătate şi la 
care există un mare număr de prescripţii medicale onorate prin farmaciile cu circuit deschis. Acţiunea a 
fost realizată prin colaborarea compatimentelor Programe de Sănătate şi Tehnologia Informaţiei ale 
CAS cu personalul cabinetelor de diabet, respectiv oncologie de la SpJU Tulcea. Pentru verificarea 
finală a evidenţei beneficiarilor PNS-Diabet a fost solicitat şi sprijinul medicilor de familie. Prin 
punerea în concordanţă a evidenţelor cabinetelor medicale de la care se eliberau prescrierile medicale, 
cu evidenţa SIUI s-a obţinut reducerea progresivă a neconcordanţelor semnalate de SIUI la validarea 
raportărilor. 

În ceea ce priveşte exploatarea sistemului SIUI pentru monitorizarea PNS, în raport cu anul 
anterior, în anul 2014 s-a produs o uşoară îmbunătăţire a situaţiei dar ne-am confruntat în continuare cu 
o serie de probleme:  

- Limite ale sistemului SIUI (urmărire dificilă a mişcărilor de pacienti, sistem greoi de 
comunicare cu echipa de suport tehnic) ;  

- Numărul de erori din raportările furnizorilor de servicii, în mod deosebit la cererile justificative, 
a fost destul de ridicat. Aceste erori au fost generate în parte de deficienţe ale aplicaţiei utilizate 
(SIUI-PNS) dar şi de exploatarea inadecvată a acesteia.  

    
Situaţia indicatorilor de eficienţă specifici, aferenţi programelor/subprogramelor naţionale 

de sănătate cu scop curativ la 31.12.2014 comparativ cu anul 2013 este prezentată în anexă la 
prezentul raport. 

Obţinerea indicatorilor aferenţi programelor naţionale de sănătate s-a realizat cu ajutorul 
rapoartelor generate de sistemul SIUI. Raportarile primite de la furnizorii de servicii au fost sistematic 
încărcate şi verificate cu SIUI.  



 
 

Indicatori 
fizici 

Indicatori de eficienţă 
 

Număr      
bolnavi 

cost mediu 
pe bolnav -lei 

cost mediu 
naţional pe 

bolnav  
cf. Ordin 
190/2013  

-lei 

Program/Subprogram de sănătate Denumire 

2013 2014 2013 2014 2014 

0 1 2 3 4 5 6 

numar de bolnavi tratati 
prin proceduri de dilatare 
percutanta 

- - - - - 

numar de bolnavi tratati 
prin proceduri terapeutice 
de electrofiziologie 

- - - - - 

numar de bolnavi tratati 
prin implantare de 
stimulatoare cardiace 

- - - - - 

numar de bolnavi tratati 
prin implantare de 
defibrilatoare interne 

- - - - - 

numar de bolnavi tratati 
prin implantare de 
stimulatoare de 
resincronizare cardiaca 

- - - - - 

numar de bolnavi (copii) 
tratati prin interventii de 
chirurgie cardiovasculara 

- - - - - 

numar de bolnavi (adulti) 
tratati prin interventii de 
chirurgie cardiovasculara 

- - - - - 

Prigram national de boli 
cardiovasculare 

numar de bolnavi (adulti) 
tratati prin chirurgie 
vasculara 

- - - - - 

Programul naţional de oncologie, din 
care: 

 x  x x x 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu 
afecţiuni oncologice 

bolnavi cu afecţiuni 
oncologice 

777 771 5413.23 4692,69 11337,10 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la 
pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET- CT 

bolnavi monitorizaţi prin 
investigaţie PET- CT  

 - -  - -  - 

Subprogramul de reconstructie mamara dupa 
afectiuni oncologice prin endoprotezare 

Numar de bolnave cu 
reconstructie mamara 

- - - - - 

bolnavi cu implant cohlear - - - - - 
bolnavi cu proteză BAHA - - - - - Programul naţional de tratament al surdităţii 

prin proteze auditive implantabile (implant 
cohlear şi proteze auditive) 

Bolnavi cu proteze 
implantabile in urechea 
medie 

- - - - - 

bolnavi cu diabet zaharat 
trataţi  

5441 5620 1091.08 1064 1000 

bolnavi cu diabet zaharat 
evaluaţi prin dozarea 
HbA1c  

 - -  - - - 

bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de pompe de 
insulina 

- - - - - 

bolnavi cu diabet zaharat 
beneficiari de materiale 
consumabile pompele de 
insulina 

- - - - - 

copii cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

24 24 1210 1345 1440 

Programul naţional de diabet zaharat 

adulţi cu diabet zaharat 
automonitorizaţi 

1663 1769 419.77 407,85 480 

Programul naţional de tratament al bolilor 
neurologice 

bolnavi cu scleroza 
multipla tratati 

- - - - - 

bolnavi cu hemofilie intre 1 
si 18 ani cu substitutie 
profilactica 

0 1 0 14084,98 90000 
Programul naţional de tratament al 

hemofiliei si talasemiei 
 
 

bolnavi cu hemofilie cu 
substitutie „on demand” 

4 4 28219,01 13427,85 30000 
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bolnavi cu hemofilie cu 
inhibitori cu substitutie 
pentru accidente 
hemoragice 

0 0 0 0 112000 

bolnavi cu hemofilie cu 
substitutie pentru 
interventiile chirurgicale 
ortopedice majore  

0 0 0 0 - 

bolnavi cu hemofilie cu 
substitutie pentru 
interventiile chirurgicale, 
altele decat cele  ortopedice 
majore  

0 0 0 0 - 

 
 
 
 

bolnavi cu talasemie 0 0 0 0 - 
bolnavi cu boli neurologice 
degenerative/ inflamator-
imune forme cronice 

- - - - - 

bolnavi cu boli neurologice 
degenerative/ inflamator-
imune forme acute 

- - - - - 

bolnavi cu boală Fabry 
trataţi 

- - - - - 

bolnavi cu boala Pompe 
trataţi 

- - - - - 

bolnavi cu tirozinemie 
trataţi 

- - - - - 

bolnavi cu 
mucopolizaharidoza tip II 
(sindrom Hunter) 

0 1 0 842586,42 1671521 

bolnavi cu 
mucopolizaharidoza tip I 
(sindrom Hurler) 

- - - - - 

bolnavi cu afibrinogenemie 
congenitala 

- - - - - 

bolnavi cu sindrom de 
imunodeficienta primara 

- - - - - 

bolnavi cu HTPA - - - - - 
bolnavi cu polineuropatie 
familiala amiloida cu 
transtiretina 

- - - - - 

bolnavi cu scleroza 
sistemica si ulcerele 
digitale evolutive 

- - - - - 

bolnavi cu purpura 
trombocitopenica imuna 
cronica la adulti 
spenectomizati si 
nesplenectomizati 

- - - - - 

bolnavi cu 
hiprerfenilalaninemie la 
bolnavi diagnosticati cu 
fenilcetonurie sau deficit de 
tetrahidrobiopterina (BH4) 

- - - - - 

bolnavi cu scleroza 
tuberoasa 

- - - - - 

bolnavi cu osteogeneza 
imperfecta - medicamente 

- - - - - 

bolnavi cu osteogeneza 
imperfecta – materiale 
sanitare 

- - - - - 

bolnavi cu epidermoliza 
buloasa 

- - - - - 

copii cu mucoviscidoză 
trataţi 

3 3 51193.73 53216,41 39984 

adulţi cu mucoviscidoză 
trataţi 

- - - - - 

bolnavi cu scleroză laterală 
amiotrofică trataţi 

8 6 4538.18 5551,35 5882,53 

Programul naţional de diagnostic şi 
tratament pentru boli rare 

 

bolnavi cu sindrom Prader - 
Willi 

- - - - - 

Programul naţional de sanatate mintala bolnavi in tratament 
substitutiv 

- - - - - 
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numar teste pt depistarea 
prezentei drogurilor in 
urina bolnavilor 

- - - - - 

bolnavi cu osteoporoză 
trataţi  

74 121 241.99 342,52 420 

bolnavi cu guşă prin 
tireomegalie datorată 
carenţei de iod trataţi  

- - - - - Programul naţional de boli endocrine 
bolnavi cu guşă prin 
tireomegalie datorată 
proliferării maligne 

- - - - - 

bolnavi endoprotezaţi 4 2 629.21 629,21 4050,14 

bolnavi cu endoproteze 
tumorale 

- - - - - 

copii cu implant segmentar 
de coloană  

- - - - - 
Programul naţional de ortopedie 

adulţi cu implant segmentar 
de coloană 

- - - - - 

bolnavi trataţi pentru stare 
posttransplant 

19 23 22580.68 20853,41 20913,73 
Programul naţional de transplant de 
organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană 

bolnavi cu transplant 
hepatic trataţi pentru  
recidiva hepatitei cronice 
cu VHB 

- - - - - 

bolnavi trataţi prin 
hemodializă convenţională  

138 59 55973.04 44838,92 472 

bolnavi trataţi prin 
hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

7 0 52068.57 0 536 

bolnavi trataţi prin dializă 
peritoneală continuă 

1 0 50799.56 0 4233.33 

Programul naţional de supleere a 
funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 

renală cronică 

bolnavi trataţi prin dializă 
peritoneală automată 

- - - - - 

Programul naţional de terapie intensivă 
a insuficienţei hepatice 

bolnavi trataţi prin epurare 
extrahepatică 

- - - - - 

bolnavi cu afectiuni 
cerebrovasculare tratati 

- - - - - 

bolnavi cu stimulatoare 
cerebrale implantabile 

- - - - - 

bolnavi cu pompe 
implantabile 

- - - - - 

bolnavi cu afectiuni 
vasculare periferice tratati 

- - - - - 

bolnavi cu afectiuni ale 
coloanei vertebrale tratati 

- - - - - 

bolnavi cu afectiuni 
oncologice tratati 

- - - - - 

bolnavi cu hemoragii acute 
sau cronice tratati 

- - - - - 

Subprogramul  de radiologie 
intervationala 

bolnavi cu servicii prin 
tratament Gamma-Knife 

- - - - - 

bolnavi cu epilepsie 
rezistenta la tratamentul 
medicamentos tratati prin 
proceduri 
microchirurgicale 

- - - - - 

Subprogramul  de diagnostic si 
tratament al epilepsiei rezistente la 

tratamentul medicamentos 
bolnavi cu epilepsie 
rezistenta la tratamentul 
medicamentos tratati prin 
implant de stimulator al 
nervului vag 

- - - - - 

Subprogramul  de  tratament al 
hidrocefaliei congenitale sau dobandite 

la copil 

bolnavi copii ci 
hidrocefalie congenitala 
sau dobandita tratati 

- - - - - 

Subprogramul  de tratament al durerii 
neuropate prin implant de 
neurostimulator medular 

bolnavi tratati prin implant 
neurostimulator 

- - - - - 

 
Analizând datele de mai sus facem următoarele precizări : 
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Pentru urmatoarele programe costul mediu pe bolnav a fost mai mare decât costul mediu national 
stabilit prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2013-2014 (Ordinul 
190/2013, actualizat cu Ordinul 269/2014):  

• - la pacientii cu Mucoviscidoza costul mediu / bolnav 53216.41 inregistreaza o crestere fata de 39984 
cost mediu aprobat prin norme. Facem pecizarea ca se respecta schemele terapeutice stabilite in 
centrele regionale si  un pacient are in schema de tratament  medicamentul TOBI; 

• - in cadrul PN Diabet – la consumul de medicamente se inregistreaza o depasire de cca 6% a costului 
mediu/ bolnav de 1064 fata de cost mediu aprobat prin norme de 1000 lei. Din analiza efectuata de 
CAS Tulcea asupra datelor raportate în cursul anului rezulta ca aceasta crestere se datoreaza in parte 
consumului mai mare de Byetta, respectiv Januvia; 
In ceea ce priveste celelalte programe, ca o conluzie generala, se inregistreaza o crestere a numarului 

de pacienti, in unele cazuri inregistrandu-se si cresteri ale consumurilor, respectiv a costurilor medii. Astfel: 
• - pentru PN Diabet s-a inregistrat o crestere de numarului de pacienti de la 5441 în 2013 la 5620 in 

2014, cu mentiunea ca pe costuri medii realizate se inregistreaza o usoara scadere 2014 fata de 2013 
(cca 3%); 

• - pentru PN Ortopedie in anul 2013 numarul de pacienti endoprotezati a fost de 4, iar in anul 2014 
numarul acestora a fost de 2 cu mentinerea costului mediu/ bolnav de 629.31 lei; 

• - pentru PN Posttransplant in anul 2013 s-a inregistrat un numar de 19 pacienti cu un cost mediu/ 
bolnav de 22580 lei, iar in 2014 numarul de pacienti  se modifica crescand la 23 cu un cost 
mediu/bolnav in scadere totusi, inregistrand o valoare de 20853 lei.; 

• - pentru PN de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica pentru anul 2013 au 
fost raportati un numar 138 pacienti pe hemodializa conventionala, 7 pacienti cu hemodiafiltrare on-
line si 1 pacient pe dializa peritoneala continua (cumulativ atat dializa publica cat si cea privata). 
Pentru anul 2014 dializa  prin furnizorul privat Fresenius este în contract direct cu CNAS - obligatia 
CAS fiind doar de verificare a corelarii  datelor nu si de incadrare in contract,  astfel incat situatia 
pacientilor aflati in evidenta CAS pe acest program este doar la centrul de dializa public SJU Tulcea 
unde s-au inregistrat 59 de pacienti cu hemodializa conventionala.  

• Pentru PN Oncologie numărul pacientilor în 2014 este aproximativ acelasi cu cel din 2013, respectiv 
771 fata de 777, cu mentiunea ca s-a înregistrat o scadere a consumului de medicamente pe acest 
program. Astfel in anul 2014 avem pe circuit inchis 308 pacienti cu un consum total de 1209064 lei 
din care pentru 14 pacienti cu aprobare CNAS avem  un consum de 787258 lei, in 2013 am avut 405 
pacienti cu un consum total de 1567347 din care pentru 12 pacienti cu aprobari CNAS avem consum 
de 524546 lei. 

 
         Prin direcţia Medic şef  continuă activitatea Comisiilor terapeutice locale  care are misiunea să permită 
accesul asiguraţilor la tratamentul cu medicamente ce necesită aprobarea comisiilor CAS Tulcea.La nivelul 
serviciului medical se asigură analiza documentelor medicale primite de la pacienti în vederea obţinerii de 
medicamente conform protocoalelor, procedurilor şi legislatiei în vigoare  şi trimiterea dosarelor către 
comisiile CNAS pentru obţinerea deciziilor de aprobare/ respingere.Centralizarea şi raportarea dosarelor 
pentru prioritizare către CNAS  - Comisia Hepatite, eliberarea deciziilor către pacienţi sau medicii 
coordonatori de programe de sănătate. 
         Lunar se monitorizează consumul de medicamente pentru boli cronice şi medicamente cu aprobarea 
comisiilor CNAS şi comisiilor terapeutice locale, eventualele nereguli au fost semnalate si propuse măsuri de 
recuperare a prejudiciului. 

Monitorizând consumul de medicamente pe medic, pentru prescripţii gratuite  şi compensate, s-a 
constatat că în continuare ponderea cea mai mare o deţine medicii de specialitate – psihiatrie, oncologie, 
medicina internă - coordonator PNS Diabet, medici medicina interna,reumatologie.  De asemenea, 
monitorizând evoluţia consumului de medicamente pe pacient s-a constatat că cea mai mare valoare se 
înregistrează  la pacienţii cu hepatite, leucemii, limfoame, boli psihice şi demenţe.       
        S-au efectuat verificări privind  asigurarea continuităţii eliberării de medicamente gratuite şi compensate, 
dar la nivelul judeţului Tulcea nu s-au semnalat  nereguli. La nivelul furnizorilor de servicii farmaceutice, din 
punct de vedere al eliberării medicamentelor, monitorizarea s-a făcut  lunar prin: verificarea reţetelor 
prezentate de farmacii, a centralizatoarelor anexă la facturi. 
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În legătură cu Compartimentul Tehnologia Informaţiei  
Dificultăţi semnalate în anul 2014: 
S-a solicitat CNAS (având în vedere că SIUI este o aplicaţie administrată exclusiv de CNAS), în vederea: 

• populării SIUI cu toate  bazele de date necesare (în timp real) în vederea asigurării funcţionarii 
corecte, 

• creării de conexiuni între toate modulele SIUI adaptate normelor legale în vigoare; 
• îmbunatatirii SIUI cu capacitatea de a semnala retroactiv, la momentul populării acestuia cu baze de 

datede decedaţi, a serviciilor validate anterior popularii şi ulterior datei decesului; 
• emiterii de  manuale complete cu explicatii referitoare la toate filtrele existente în SIUI, a tuturor 

conexiunilor care se realizeaza între modulele SIUI; 
• asigurării comunicarii si rezolvarii, permanente si imediate a  problemelor aparute in exploatarea SIUI 

la nivel CAS si administratorul sistemului informatic al SIUI de la nivelul CNAS; 
• permiterii CAS-ului să efectueze interogări SQL, care le-ar permite obţinerea de raportări şi sinteze 

complexe, precum şi generarea bazelor de date pe tipuri de servicii, pe categorii de CNP –uri, etc. 
• creării şi popularii SIUI, cu registre nationale cu bolnavi (după CNP) pentru fiecare PNS, şi activarea 

filtrelor care să nu permită eliberarea de medicamente specifice unei afectiuni din PNS, decât unui 
CNP înscris în Registrul National al PNS-ului respectiv; 

• populării SIUI în timp real cu aprobările comisiilor  CNAS şi CAS Tulcea şi activarea acestui filtru; 
• introducerii în SIUI a Protocoalelor Terapeutice precum şi a regulilor de invalidare în cazul 

nerespectarii acestor protocoale în timp real; 
• introducerii în SIUI a tuturor regulilor de validare necesare, care să nu permită producerea de 

prejudicii la nivelul FNUASS. 
 

S-au făcut propuneri pe lângă factorii de decizie din C.N.A.S., pentru modificari la aplicaţia SIUI, atât 
în ceea ce priveste funcţiile programului cât şi conţinutul rapoartelor.S-au demarat acţiuni comune cu 
furnizorii de servicii PNS pentru îmbunătăţirea modului de transfer a informatiilor şi pentru găsirea 
mijloacelor de reducere a numărului de erori din raportări.Deasemenea, s-au făcut propuneri de modificări 
în SIUI în ceea ce priveşte  respingerea  raportărilor atunci când sunt neconcordanţe. 

 
2.11.  Formulare europene, acorduri internaţionale:  
 
Situaţia numărului de formulare europene emise şi primite în anul 2014 faţă de anul 2013. 
 

Formulare europene 
emise 

Formulare europene 
primite din state UE /SEE 

 
Nr. 
Crt. 

 
Tip formular 

2013 2014 2013 2014 
1 E104 7 12 4 - 
2 E106 sau S1 similar 4 6 15 14 
3 E107 - - 47 45 
4 E108 - - 13 11 
5 total E109 sau S1 similar - - 3 4 
6 total E112 sau S2 similar 4 3 - - 
7 E115 1 - - - 
8 E116 -  - - 
9 E117 - - - - 
10 E118 - - - - 
11 total E121 sau S1 similar 33 35 1 6 
12 E125 3 14 155 456 
13 E126 - - - - 
14 E001 5 9 3 9 
15 CEASS    (card propriu zis) 1678 1417 - - 
16 CIP (certificat de înlocuire 

provizoriu) 
607 509 - - 
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Tuturor asiguraţilor care se adresează instituţiei pentru obţinerea de informaţii despre intrarea în 
posesia acestor formulare, le sunt aduse la cunoştinţă procedurile ce trebuie urmate şi condiţiile necesare şi 
suficiente. S-a acordat consiliere letric, verbal şi telefonic, în măsura în care am fost solicitaţi.Toate 
formularele emise de C.A.S. Tulcea în aplicarea acordurilor internaţionale au fost completate corect, în raport 
cu acordurile internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte. 

În ceea ce priveşte utilizarea aplicaţiei informatice privind eliberarea cardului european de asigurări 
sociale de sănătate, menţionăm că aceasta este exploatată în condiţii foarte bune, iar pentru aplicaţia aferentă 
muncitorilor emigranţi, au fost efectuate operaţii necesare pentru asigurarea exploatării în condiţii 
corespunzătoare şi cerinţelor comunicate. 

În anul 2014, au fost validate un număr total de 2285 cereri ale asiguraţilor cu drept de obţinere a 
cardului european de asigurări sociale de sănătate clasificate astfel : 

• 1417 cereri emitere card european de asigurări sociale de sănătate; 
•   509 cereri pentru emiterea certificatelor de înlocuire provizorie a cardului european de asigurări 

sociale de sănătate (CIP) ; 
Toate cererile adresate în acest sens instituţiei noastre întrunesc condiţiile validării lor pentru tipărire, nu s-au 
înregistrat sincope generate de modul de exploatare al aplicaţiilor. 
 

Situaţia sumelor decontate în baza cardului european a formularelor europene  
în anul 2014 faţă de anul 2013. 

 
Suma decontată – mii lei 
2014 2013 

Grad de realizare 2014 faţă de 2013 
 % 

2160,18 902,94 239,23% 
  

Sumele alocate pentru prestaţii medicale acordate în baza cardului european şi a formularelor europene 
în anul 2014, au fost mai mari faţă de cele alocate în anul 2013, acordarea de fonduri  la nivel naţional 
pentru procedurile de rambursare integrală a serviciilor medicale acordate în baza CEASS, pe teritoriul 
statelor membre UE a permis decontarea într-un procent considerabil. 

Astfel, dacă în anul 2013 gradul de realizare 2013 faţă de 2012 a fost de doar 71 %, în anul 2014 CNAS a 
alocat fonduri astfel că am înregistrat un procent pentru sumele decontate de 239,23 %. 

 
2.12. Evaluarea furnizorilor: 
  
In perioada 01.01.2014-31.12.2014 s-a continuat evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de medicamente 
şi materiale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS Tulcea. Cu respectarea prevederilor Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătătii şi ale Ordinului comun MSP/CNAS nr.1211/325/200  au fost evaluaţi furnizori 
dupa cum urmează: 

Situaţia evaluării furnizorilor de servicii medicale în anul 2013 faţă de anul 2014. 
 

Nr. cereri 
 

Nr. decizii 
Nr. 

notificări  
 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de furnizor 

2013 2014 2013 2014 2014 

1. Spitale 3 0 3 0 0 
2. Furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu 1 1 1 1 0 
3. Farmacii 73 41 73 41 1 
4. Cabinete de medicină dentară 3 24 3 24 0 
 

5. 
Furnizori de investigaţii medicale paraclinice  
– radiologie şi  imagistică medicală 

3 1 3 1 0 

 
6. 

Furnizori de investigaţii medicale paraclinice 
 – laboratoare de analize medicale 

9 2 9 2 0 

 
7. 

Cabinete medicale de medicină de familie, cabinete 
medicale de specialitate, centre medicale, centre medicale 
de diagnostic  tratament 

134 33 134 33 0 

                               
Concluzie:In comparaţie cu anul 2013 ( 226 furnizori)numărul furnizorilor de servicii medicale aflaţi în 
relaţii contractuale cu CAS Tulcea şi evaluaţi în 2014 a fost în scădere (109 furnizori), ceilalţi având 
evaluările valabile în termenul legal. Total încasari din taxe de evaluare în anul 2014 = 88.100  lei , faţă de 
173.650 lei încasări în anul 2013. 
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  Numărul vizitelor de evaluare la furnizorii de medicamente, la furnizorii de investigatii paraclinice,la 
stomatologi, la furnizorii de servicii medicale in medicina de familie si de specialitate în ambulatoriu si 
spitale, conform planului de evaluare pentru anul 2014 a avut loc în perioada  martie – decembrie.  

Pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi materiale sanitare s-a respectat 
legislaţia specifică :  

• Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  
• Ordinul nr.1211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate a subcomisiilor naţionale şi comisiilor 
de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea 
furnizorilor, cu modificările şi completările ulterioare si Ordinul  presedintelui CNAS nr. 
1453/528/2006  si Ordinul 1165/691/2010. 

  Având în vedere specificul zonei, în judetul Tulcea localităţile sunt situate la distanţe mari, în unele 
localităţi accesul se poate realiza doar pe cale fluvială, personalul serviciului medical si echipele de evaluatori 
a depus un efort considerabil pentru a respecta termenele de evaluare(emiterea deciziilor in termenele legale – 
30 de zile de la data depunerii cererii). 
 
2.13. Probleme întâmpinate în procesul contractării 
 

Număr total de contrate încheiate     = 272 
În această situaţie, nu sunt incluse actele adiţionale pentru ecografii sau explorări funcţionale  la 

contractele de furnizare de servicii medicale în ambulatoriu de specialitate, fiind încheiate: 
- un act adiţional pentru explorări funcţionale; 
- patru acte adiţionale pentru ecografii 
Pentru încheierea contractelor de furnizare de medicamente în cadrul programelor naţionale prin farmacii 

cu circuit deschis, a fost depusă o cerere de contractare, ceilalţi furnizori având contractele încheiate din anul 
2013, fiind valabile până la 31 decembrie 2014. 

Dintr-un număr de 285 de cereri de contractare, 14 au fost respinse, după cum urmează: 
1) În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară, au fost depuse 

un număr de 18 cereri, din care două au fost respinse, una pentru nerespectarea termenului de depunere, iar 
una pentru dosar incomplet. 

2) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:  
Nr. 
Crt. 

Furnizor Admis/Respins Observaţii 

Analize clinice de laborator     
1 SC AVAMED SRL respins neîndeplinirea criteriului calitate 
2 SC LABCLINI SRL respins neîndeplinirea criteriului calitate 

3 SC VISA MED SRL Respins partial neîndeplinirea criteriului calitate 

4 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea Respins partial neîndeplinirea criteriului calitate 

5 SC LOTUS MED S.R.L. BUCUREŞTI Respins 
excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 

Anatomopatologice     

6 SC LOTUS MED S.R.L. BUCUREŞTI Respins 
excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 

7 SC DOMINA SANA BUCURESTI Respins 
excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 

Radiologie şi imagistică     

8 
SC MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES 
SRL CONSTANŢA  Respins 

excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 

9 SC HIPERDIA SA BRASOV Respins 
excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 

10 SC MATE-FIN SRL BUCURESTI Respins 
excede necesarul stabilit de comisia 
mixtă 
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Cererile respinse parţial au fost admise doar cu privire la serviciile de radiologie, furnizorii neîndeplinind 
criteriul de calitate pentru servicii medicale paraclinice analize de laborator. 

Cererile furnizorilor din afara judeţului au fost respinse întrucât comisia constituită în temeiul art.72 alin.2 
din Contractul Cadru aprobat prin HG 400/2014, nu a stabilit ca necesare investigaţiile ofertate de furnizor. 

De menţionat faptul că a fost respinsă şi o cerere de încheiere de act adiţional pentru radiologie dentară, 
cererea nefiind admisă întrucât la dosarul de contractare nu erau depuse toate documentele necesare. 

3) Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice:  
- două cereri au fost respinse întrucât au fost depuse după expirarea termenului de depunere anunţat prin 
presa, afişare la sediul instituţiei şi pe pagina web.  

      -  două cereri au fost respinse întrucât la dosarul de contractare furnizorii nu au depus dovada plăţii la zi a 
contribuţiilor la FNUASS. 

4) O cerere de contractare depusă de furnizor de medicamente a fost respinsă fiind depusă după expirarea 
termenului de depunere anunţat prin presa, afişare la sediul instituţiei şi pe pagina web.  

În urma derulării procesului de contractare s-a constatat un dezinteres al furnizorilor de servicii 
medicale stomatologice de a intra în relaţie contractuală , deşi s-a procedat la mediatizarea procesului de 
contractare, fiind solicitaţi în vederea invitării la contractare a furnizorilor şi Colegiul Medicilor Dentişti.  

Spre deosebire de anii 2010 (când au contractat 25 de furnizori), 2011 (când au contractat 23 de 
furnizori), 2012 (când au contractat 22 de furnizori, în anul 2014 au contractat doar 21 furnizori. 

 În urma modificării criteriului de calitate la asistenţă medicală paraclinică, în sensul majorării la 43 a 
numărului de analize pentru care furnizorii trebuia să îndeplinească cerinţele pentru calitate şi  competenţă, 
am fost nevoiţi să respingem 4 furnizori, ceea ce reprezintă jumătate din totalul firmelor ce prestatau astfel de 
servicii la nivelul de judeţului Tulcea.  

Deşi pentru ceilalţi patru furnizori, admişi la contractare, acest lucru înseamnă o creştere semnificativă 
a plafonului lunar, aceasta nu reprezintă neapărat o creştere calitativă a serviciilor prestate asiguraţilor noştri. 
Aceştia din urmă vor putea apela la un număr restrâns de prestatori, care au resurse limitate. 

Prin bugetul alocat, ce a stat la baza contractării, la asistenţă medicală spitalicească nu se poate acoperi 
necesarul de fonduri astfel încât să fie acoperite pe întregul an toate palierele acestei asistenţe.  

Conform  art. 8 lit d. din Statutul CAS Tulcea a fost supusă avizării Consiliului de Administraţie în 
şedinţa din luna iulie 2014, deschiderea perioadei de contractare, potrivit Informării cu  nr.13168/29.07.2014  
– pentru servicii medicale stomatologice şi furnizare de medicamente şi unele materiale sanitare în 
tratamentul ambulatoriu, în conformitate cu precizările art.10 alin.3 din H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015. „Casele de asigurări de sănătate, 
respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pot stabili şi alte termene de contractare, în funcţie de 
necesarul de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu sau de 
dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor aprobate fiecărui tip de asistenţă.” 

În luna iunie 2014 au fost încheiate 16 contracte de furnizare de servicii de medicină dentară, nefiind 
contractat întreg bugetul aprobat, rămânând şi zone din judeţ neacoperite din punct de vedere al acestei 
asistenţe, precum Chilia, Sf. Gheorghe, Macin, Dăeni. Din totalul de 442.000 lei aprobaţi, a fost contractată 
suma de 324.000 lei, în condiţiile în care valoarea contractului se calculează pornind ca referinţă de la suma 
de 2.000lei/lună/medic specialist. 

Totodată, ne-au fost transmise solicitări de către Consiliul Judeţean Tulcea privind asigurarea 
furnizării de medicamente gratuite şi compensate în comuna Horia. 

 Având în vedere că prin contractele încheiate nu a fost acoperit necesarul de servicii medicale, Casa 
de Asigurări de Sănătate a judeţului Tulcea, în perioada 01.08.2014-14.08.2014 a stabilit  un termen de 
contractare pentru anul 2014 pentru furnizorii de servicii de medicină dentară şi de medicamente. 

CAS Tulcea în temeiul art. 10 alin.1 din H.G. nr. 400 / 2014 a comunicat termenele de depunere a 
cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii 
contractelor de furnizare de servicii medicale si de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul-
limită de încheiere a contractelor, prin afişare la sediul instituţiei, publicare pe pagina web şi anunţ în mass-
media. 
 În urma anunţurilor au mai depus cerere de contractare 5 furnizori de asistentă medicală dentară şi 
două noi farmacii. În urma analizării dosarelor comisia de contractare a stabilit că solicitantă îndeplinesc 
condiţiile, fiind încheiate astfel contracte cu valabilitate începând cu 01.09.2014. 
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 În data de 30.12.2014 au fost prelungite contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente 
şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu. Nu au fost 
manifestări de voinţă ale furnizorilor, în sensul necontinuării relaţiilor contractuale. 
 
2.14. Alte activităţi / date despre care CAS consideră că este necesar sa fie menţionate  care nu au fost 

cuprinse în subpunctele anterioare.   
 

Potrivit art.270 din Legea 95/2006 privind reforma în sănătate,CNAS organizează şi administrează  
Platforma informatică din sistemul asigurărilor de sănătate care cuprinde: 

- SIUI ( Sistemul Informatic Unic Integrat) 
- CEAS (Cardul electronic de asigurări sociale de sănătate) 
- PE (Prescripţia Electronică ) şi 
- DES ( Dosarul Electronic de Sănătate), pentru managementul sistemului de sănătate. 

                           
  2.14.1.Stadiul activităţii de distribuire a cardului naţional de sănătate, în judeţul Tulcea 
 

În cadrul proiectului privind implementarea cardurilor nationale, Casa Naţionalǎ de Asigurǎri de 
Sǎnǎtate a demarat proiectul pilot de testare a funcţionalitǎţilor cardului naţional de asigurǎri de sǎnǎtate în 
cadrul furnizǎrii serviciilor de dializǎ cǎtre pacienţi, de către furnizori privaţi în toată ţara. 
           Astfel, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurǎri 
de Sǎnǎtate nr. 329/ 15.05.2014 privind implementarea proiectului de testare a cardului naţional de asigurǎri 
sociale de sǎnǎtate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializǎ, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 386/ 26.05.2014, au fost transmise în luna iunie 2014, cǎtre Casa de Asigurǎri de 
Sǎnǎtate Tulcea, un nr. de 92 de carduri naţionale de asigurǎri sociale de sǎnǎtate ale asiguraţilor beneficiari ai 
serviciilor medicale de dializǎ cuprinşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale pentru bolnavii cu 
insuficienţǎ renalǎ cronicǎ, cǎrora li se acordǎ astfel de servicii de cǎtre furnizorii aflaţi în relaţii contractuale 
cu Casa Naţionalǎ de Asigurǎri de Sǎnǎtate. 
           C.A.S Tulcea a asigurat prin intermediul angajaţilor, transmiterea unui nr. de 78 de carduri  naţionale 
(pânǎ la data de 03.07.2014) cǎtre asiguraţii din raza teritorialǎ de competenţǎ cǎrora li se efectueazǎ servicii 
medicale de dializǎ în cadrul centrului de dializǎ care a optat pentru implementarea acestui proiect, respectiv 
S.C. Fresenius Nephrocare România s.r.l. Tulcea, la prima prezentare a acestora la centrul de dializǎ pentru 
efectuarea tratamentului. Din totalul de 92 carduri, 11 au fost restituite cǎtre CNAS, deoarece de la data 
tipǎririi cardurilor pânǎ în momentul distribuirii acestora, pacienţii au optat pentru transferul cǎtre un alt 
centru de dializǎ din alt judeţ, iar 3 carduri aferente persoanelor care au decedat au fost distribuite CAS 
Tulcea. Furnizorii de servicii medicale de dializǎ care au optat pentru implementarea acestui proiect au activat 
cardurile naţionale predate titularilor acestora de cǎtre casele de asigurǎri de sǎnǎtate la prima prezentare a 
acestora la centrul de dializǎ pentru efectuarea tratamentului de dializǎ.  

Ulterior proiectului pilot, incepand cu luna septembrie 2014, Casa Naţionalǎ de Asigurǎri de Sǎnǎtate 
a demarat actiunea privind distribuirea cardurilor nationale de sanatate, in baza Acordului cadru încheiat intre 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi  Compania Naţională Poşta Română. In baza acestui accord, CAS 
Tulcea a încheiat Contractul subsecvent de servicii nr.15255/140/443/04.09.2014, având ca obiect distribuţia 
unui număr de 152.491 carduri, cu un cost stabilit de 3,40 lei/card distribuit. Valorea initiala a contractului a 
fost de 517.81 mii lei. 

Prin fila de buget nr.P7111/27.08.2014,  Casei de Asigurari de Sănătate Tulcea i-au fost alocate 
prevederi bugetare suplimentare la art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, 
necesare distribuirii cardurilor naţionale de sănătate prin servicii poştale în valoare de 518.49 mii lei. 

 Începând cu data de 23 septembrie, operatorii poştali au început distribuirea cardului către asiguraţii 
cu vârsta peste 18 ani, procesul fiind finalizat in luna decembrie 2014, pentru un numar final de 151 337 
carduri(dupa diminuarea cu numarul de carduri pentru persoanele decedate, extrase anterior inceperii 
distributiei). Valoarea finala a contractului cu Compania Naţională Poşta Română a fost în suma de 514.18 
mii lei. 

 Conform datelor finale la 31.12.2014, pentru judeţul nostru situaţia se prezintă astfel: 
• numarul total de carduri  151 337  
• numărul cardurilor distribuite   139 406  (92.12% din total) 
• numărul cardurilor returate       11 931  (  7.88% din total) 
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Din totalul cardurilor returate, 1.164 au fost restituite CAS Tulcea pentru motive exceptionale, 
respectiv:deces, incapacitate de exercitiu, arest. 
  

Implementarea Cardului  de asigurări de sănătate( platforma SIPE e funcţională, proiectul reţetei 
electronice fiind implementat cu succes) începand cu 01.02.2015, care vine să completeze iniţiativa CNAS de 
a avea o viziune globală asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, reprezintă documentul prin care 
se realizeaza verificarea eligibilităţii calităţii de asigurat a titularului în SIUI şi care deschide dreptul acestuia 
la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în condiţiile în care se confirmă calitatea de asigurat 
a titularului. 
 

2.14.2   La  CAS Tulcea a început implementarea Dosarului electronic de sănătate şi vor avea loc 
şi în continuare întâlniri tehnice cu furnizorii . 

În judeţul Tulcea, începând cu 20.03.2014 un număr de 60 de medici de familie au fost desemnaţi să 
treacă la faza efectivă de producţie(după ce au fost parcurse toate etapele planificate de proiect: 
analiză,dezvoltare,testare funcţională). 

Personalul  special instruit în acest sens la CNAS Bucureşti va sta la dispoziţia medicilor de 
familie/persoanelor interesate pentru îndrumare şi suport (informaţii suplimentare vor fi postate în timp util şi 
pe adresa noastră de web, www.castl.ro). 

Dosarul Electronic de Sănătate (DES): 
o administrează online informa� iile medicale introduse de către furnizorii de servicii medicale 

dar � i de către dumneavoastră 
o este locul unde pute� i găsi date medicale privind sănătatea dumneavoastră oricind ave � i nevoie 
o este esen� ial în urgen� e căci medicul poate vedea date medicale relevante care vă pot salva 

via� a. 
Precizăm care sunt beneficiile pentru pacien� i : 

� Păstrează într-o formă standardizată � i administrează informaţiile medicale introduse de 
furnizorii de servicii medicale  

� Organizează datele clinice � i rezultatele investiga� iilor � i tratamentelor pe diverse criterii � i 
categorii   

� Permite accesarea sigură � i protejată a informa� iilor medicale din orice loca� ie printr-o 
conexiune la Internet  

� Asigură accesul privat � i securizat la datele medicale înscrise în sistem  
� Permite oferirea sau limitarea accesului la informa� iile medicale personale  
� Facilitează urmărirea evolu� iei stării de sănatate � i asigurarea continuită� ii în procesul medical  
� Stimulează participarea la actul medical prin adăugarea directă sau succesivă de informa� ii 

utile medicului pentru luarea celor mai bune decizii, crescând astfel calitatea seviciului medical 
primit  

� Cre� te satisfac� ia, implicarea directă � i preocuparea continuă pentru sănătatea pacientului 
� Oferă transparen� ă actului medical � i îmbunătă� este controlul asupra activită� ii furnizorilor de 

servicii medicale  
� Reduce semnificativ timpul de acces la informa� ii medicale necesare în situa� ii de urgen� ă  
� Cre� te promptitudinea � i eficien� a serviciilor medicale primite 

Precizăm de asemenea, care sunt beneficiile pentru medici : 
� Bază de date sintetică � i sistematizată care cuprinde istoricul medical al pacientului cosultat, 

investigat � i/sau tratat 
� Suport complet � i cu acoperire legală pentru diagnostic, investigatii � i tratamente 
� Acces facil, rapid � i securizat la informa� ia medicală existentă în sistem din orice loca� ie, în 

orice moment 
� Reducerea timpului de luare a unei decizii medicale corecte � i eficiente 
� Intercomunicare facilă � i standardizată între medicii � i/sau între furnizorii de servicii medicale 
� Îmbunătă� irea calită� ii îngrijirilor � i reducerea numărului de erori medicale  
� Asigurarea continuită� ii în procesul medical, prin monitorizarea rezultatelor investiga� iilor � i 

tratamentului recomandat 
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� Sursă esen� ială de informa� ii medicale despre pacient în situa� ii de urgen� ă  
Iar pentru institu� ii Dosarul electronic de sănătate permite: 

� Constituirea unei arhive electronice care eficientizează accesul la informa� ii 
� Administrarea � i eficientizarea unită� ilor medicale  
� Managementul unitar al pacien� ilor în cadrul diverselor sisteme 
� Evitarea investiga� iilor � i procedurilor suplimentare, costisitoare � i uneori dăunătoare 

pacientului 
� Cre� terea calită� ii actului medical prin suportul informativ oferit structurilor administrative 

locale � i centrale 
� Reducerea costurilor administrative 
� Grad mare de integrare a datelor între diverse sisteme informa� ionale din sistemul medical 

public sau privat 
� Eficien� ă în utilizarea resurselor din partea CAS Tulcea,CNAS, a Ministerului Sănătă� ii sau 

altor finan� atori ai sistemului medical 
 
Ne exprimăm încrederea că după experienţa implementării complete, cu succes, a reţetei electronice, a 

facturii electronice, a cardului european, a cardului naţional( în implementare) iniţierea /derularea acestui 
modul DES (Dosarul Electronic de Sănătate), se va efectua cu profesionalism, potrivit noilor competenţe 
atribuite.  

 
Cap.3. MANAGEMENTUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE LA NIVEL 
LOCAL  EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 

Analiza punctelor tari şi a punctelor slabe sub aspectul domeniilor de activitate din tabelul de mai 
jos : 

 
Domeniu de 
activitate 

Puncte tari /  
pe domenii de activitate 

Puncte slabe/  
pe domenii de activitate 

 
1.Resurse umane 

• Puncte tari 
Managementul CAS Tulcea a  practicat o politică coerentă şi eficientă în administrarea resurselor umane. 

Politica de personal a CAS Tulcea a fost corect şi complet aplicată pe întreaga perioadă analizată, 
monitorizându-se cu atenţie, în mod continuu, eficienţa acesteia.În ceea ce priveste gradul de satisfacţie al 
angajaţilor se poate aprecia că s-a asigurat pe toata perioada analizată o bună informare a salariaţilor  cu 
privire la orice  aspect din domeniu semnalat de aceştia, asigurând o transparenţă totală a modului de calcul al 
drepturilor salariale precum şi accesul permanent la dosarele personale, oferind consultanţă privind vechimea, 
drepturile şi obligaţiile, condiţiile de pensionare, condiţiile de promovare şi orice altă problemă sau solicitare. 

Încadrarea în bugetul aprobat cu destinaţia salarii. Personal  specializat, bine pregătit profesional.Existenţa 
procedurilor operaţionale actualizate. 

• Puncte slabe 
În ceea ce priveşte formarea personalului CAS Tulcea, în perioada analizată doar 4 salariaţi au  participat 

la cursuri de perfecţionare, dar CAS Tulcea încurajează şi sprijină personalul care se află în curs de 
completare de studii.Motivatia  muncii  scăzută  din  cauza slabei  capacitati  de  diferenţiere  în funcţie de 
eficienţă. 
       Plecări din sistem( pensionări, încetări la cerere, de drept,etc.). 
 
2.Activitatea de control  (ex: furnizori controlaţi, sancţionaţi, repetabilitate sancţiuni, măsuri) 

• Puncte tari 
Acţiunile de control au urmărit buna gestiune a FNUASS şi protejarea intereselor asiguraţilor, prin:  

o evidenţierea şi aducerea la cunostinţa  entităţilor controlate a acţiunilor şi faptelor care au generat 
unele abateri de la reglementările legale, determinarea acestora să îşi însuşească actele normative şi să 
îşi îndeplineasca  obligaţiile contractuale,  
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o cunoaşterea dinamicii şi a gradului de repetabilitate al aceloraşi fapte care contravin normelor legale,  
o dispunerea măsurilor adecvate în vederea restabilirii legalităţii şi evaluarea impactului şi a eficienţei 

măsurilor luate anterior 
o conştientizarea entităţii controlate prin prezentarea riscurilor induse de nerespectarea prevederilor care 

decurg din reglementările aplicabile propriei activităţi şi a avantajelor posibile determinate de 
conformitatea cu legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de sănătate. 

o Planul de control pe anul 2014 a fost întocmit la finele anului anterior, astfel că, la planificarea 
controalelor tematice s-au  avut în vedere furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în 
contract cu CAS Tulcea la acea dată. Planul de control  aprobat a fost întocmit astfel încât fondul 
maxim disponibil  pentru acţiuni de control să fie folosit integral şi în condiţii de eficienţă.  

o Potrivit Ordinului Nr.1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea 
structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, planul anual de control 
poate fi modificat în funcţie de schimbările legislative sau de unele schimbări administrative. Având în 
vedere cele mentionate, s-a procedat la modificarea planului initial de control pentru anul 2014 prin 
reaşezarea indicatorilor aprobaţi, motivat de apariţia şi punerea în aplicare a Ordinului comun 
MS/CNAS nr. 482/281/30.04.2014, precum şi a masurilor dispuse pentru verificarea realitatii celor 
constatate si consemnate prin Decizia nr. 42 din 15.05.2014 a Curtii de Conturi a Romaniei, Camera 
de Conturi Tulcea, prin acţiuni de control operativ, pe teren la furnizorii de servicii medicale sau la 
sediul CAS Tulcea.  

o Pe lângă controalele tematice au fost efectuate actiuni de control operativ privind rezolvarea petitiilor, 
sau sesizarilor primite de la asigurati prin care au fost semnalate disfunctionalitati privind  sistemul 
asigurarilor sociale de sanatate, precum si controale operative dispuse in baza Adresei CNAS 
/DGMCA nr. 379/11.06.2014, Adresei CNAS /DGMCA nr.294/05.04.2014 si Ordinului comun 
MS/CNAS nr. 1299/720/2014 dar si de preşedintele- director general urmare a deficientelor semnalate 
de Curtea de conturi. 

o În anul 2014 echipa de control din cadrul compartimentului a efectuat un numar de 68 de controale, 
faţă de cele 62 planificate, cu un procent de indeplinire a planului de 109,7%. S-au imputat furnizorilor 
de servicii medicale sume în valoare de 32.444 lei, până la finele anului 2014;Urmare controalelor 
efectuate s-au dispus un numar de 188 de masuri pentru corectarea, remedierea şi/sau îndreptarea 
deficienţelor constatate; 

o Acţiunile de control sunt destinate încurajării  şi obţinerii  gradului cel mai înalt de conformare  
voluntară  la prevederile legislative în domeniu şi respectarea clauzelor contractuale .Prin actiunile de 
control s-a urmarit evidentierea si aducerea la cunostinta entitatilor controlate a abaterilor si faptelor 
care au generat incalcarea reglementarilor legale in dauna  asigurarilor sociale de sanatate  si a 
consecintelor  produse de aceasta incalcare. Astfel, s-au luat măsuri de îndrumare/ atentionare si 
sanctionare a furnizorilor  de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si ingrijiri 
medicale la domiciliu urmarind  îmbunăţirea respectării legislatiei specifice asigurarilor sociale de 
sanatate, in special a obligatiilor contractuale. 

o Un alt obiectiv îl constituie optimizarea acţiunilor de control, pentru ca efectul economic să fie cât mai 
sigur şi eficient şi să aibă drept consecinţă evitarea încălcării legii în perioada următoare. Acţiunile de 
control se vor desfăşura într-un mod corect şi imparţial, pentru a garanta cel mai înalt nivel de 
regularitate  şi eficacitate.  

• Puncte slabe 
o Numărul de actiuni desfasurate de catre compartimentul de control a fost mai mare, dar din cauza 

structurii formularului de raportare, acestea nu au fost incluse în totalul raportărilor către CNAS. 
o Tinând cont de specificul judetului Tulcea, întindere mare si mai greu accesibila in zona Deltei 

Dunarii, activitatea compartimentului este ingreunata in efectuarea de controale pentru atingerea 
obiectivelor stabilite (lipsa mijloacelor de deplasare, inexistenta surselor financiare pentru cazare, 
necesita timp mare de alocat pentru finalizarea actiunilor, etc.) 

o Se alocă un fond mare de timp pentru cererea unor informatii sau situatii din  baza de date a SIUI, iar 
timpul de răspuns este mare, în detrimentul îndeplinirii planului lunar/anual de control. 

o Semnalăm necunoaşterea, nerespectarea sau aplicarea incorectă a legislaţiei în domeniul asigurărilor 
sociale de sănătate de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Tulcea pentru furnizarea de 
servicii medicale, medicamente dispozitive medicale si ingrijiri medicale la domiciliu şi/sau raportarea 
unor servicii care nu sunt efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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o Modificarea continuă a legislatiei si lipsa precizarilor clare în normele de aplicare, face necesara 
organizarea periodică de întâlniri cu factori din sistem (local si national) pentru găsirea de soluţii 
optime şi aplicarea unitară a legislaţiei specifice în domeniul sănătăţii si a normelor ce guverneaza 
activitatiile CAS.  

o La organizarea periodică de întâlniri cu factori din sistem pentru găsirea de soluţii optime şi aplicarea 
unitară a legislaţiei specifice în domeniul sănătăţii să participe sau să aibă acces la aceste informaţii şi 
un reprezentant al structurii de control. 

 
3. Compartiment TI – sistemul SIUI 

• Puncte tari 
o Permite aplicarea unitară, la nivel national a legislaţiei în domeniu si a normelor ce guverneaza 

activitatiile CAS. 
o Realizeaza o bază de date judeţeană a persoanelor asigurate si a furnizorilor de servicii medico-

farmaceutice. 
o Permite verificari on line (pentru raportari si pentru calitatea de asigurat a pacientilor) 
o Existenta bazelor de date creează premizele extinderii funcţiilor îndeplinite; prescriptia electronică, 

cardul naţional de sănătate,dosarul electronic completează PIAS ( platforma informatică de asigurări 
de sănătate) 

o Permite o siguranţă crescută în exploatarea bazelor de date 
• Puncte slabe 

o Timp mare de răspuns la unele sesizari adresate echipei de suport în legatură cu probleme generate 
de nefunctionarea corecta a unor output-uri. 

o Timp mare de răspuns la cererea unor informatii despre modul de utilizare a SIUI. 
o Posibilităţi reduse de a obtine alte situatii decât cele prevăzute la proiectarea sistemului. 
o Lipsa unui mediu de testare/training a unor operaţiuni astfel încât să se elimine riscul unor 

operaţiuni eronate cu efecte ireversibile. 
 
4.Juridic Contencios 

• Puncte tari : 
o competenţa personalului susţinută de activităţi de pregătire profesională continuă, 

instituţionalizate sau informale; 
o desfăşurarea activităţii cu respectarea termenelor şi a legislaţiei interne şi europene  
o colaborarea cu compartimentele organizate în cadrul Direcţiei relaţii contractuale şi Direcţiei 

economice 
Activitatea de analiză şi soluţionare a contestaţiilor la decizii de impunere s-a desfăşurat în cadrul 

Compartimentului juridic contencios cu colaborarea Compartimentului Administrare Contribuţii şi Creanţe 
din cadrul Direcţiei economice. Sunt aspectele legate de gestionarea activităţii de soluţionare a contestaţiilor, 
întemeiate pe O.G. nr. 92 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare, formulate împotriva deciziilor de 
impunere – la cerere, din oficiu şi pentru accesorii pentru debite înregistrate la f.n.u.a.s.s. de către persoane 
fizice ce realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, dobânzi, dividende, etc.  

Având în vedere că termenul acordat pentru transferul de competenţă în stabilirea creanţelor la fondul 
naţional unic de asigurări de sănătate de la C.A.S. la A.N.A.F. a fost prorogat succesiv până la data de 
30.06.2014, de la data de 01.07.2014 C.A.S. Tulcea nu a mai avut capacitatea legală de a emite acte 
administrativ – fiscale, pe cale de consecinţă nu s-au mai depus contestaţii în competenţa noastră de 
soluţionare. Până la data de 31.12.2014 s-au emis decizii de soluţionare a contestaţiilor la actele 
administrative din perioada de referinţă chiar dacă, din motive obiective, nu a fost respectat întotdeauna  
termenul legal, termen de recomandare, de 45 zile dispus de procedura fiscală. Problemele întâmpinate, care 
au decalat termenul de soluţionare, ţin de corespondenţa cu administraţiile financiare competente teritorial 
pentru clarificarea diferenţelor care rezultă între comunicarea bazelor de date în format electronic şi actele 
administrative fiscale (decizii de impunere, rapoarte de inspecţie fiscală, etc.) comunicate pe suport de hârtie. 

• Puncte slabe 
o  numărul insuficient de personal raportat la volumul total de activităţi gestionate în Compartimentul 

juridic contencios : participare la activitatea de contractare cu furnizorii de servicii medicale, vize de 
legalitate solicitate, comunicari motivate privind refuzul de avizare al cererilor privind cesiuni de 
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creanţă, redactare contestaţii, documentare şi redactare acţiuni, întâmpinări şi acte de procedură în 
contencios, identificare debitori şi succesori legali, ş.a.m.d. 

o  număr mare de comisii raportat la numărul mic de consilieri juridici. 
o  volumul mare de documente ce trebuie procesate şi timpul afectat corespondenţei cu organul 

ierarhic superior sau cu instituţiile competente (ex. noua procedură civilă are termene de celeritate 
raportat la vechea procedură). 

o  procedura de validare şi avizare este amplă. 
o  numărul mare de activităţi din compartiment care în situaţia unui deficit de personal ar putea fi 

repartizate către alte direcţii ce au personal cu studiile şi calificarea necesară, ec. corespondenţa cu 
executorii judecătoreşti, urmărirea încasării debitelor, documentarea în vederea identificării 
succesorilor legali în cazul contribuabililor / debitori decedaţi. 

Litigii 
  Dintr-un total de 47 litigii pe rol în perioada de referinţă, ponderea au constituit-o cele în contencios 
administrativ fiscal, contestaţii formulate împutriva deciziilor de impunere, care se află în diferite stadii 
procesuale. Au fost admise contestaţiile impotriva deciziilor care au stabilit obligaţii la f.n.u.a.s.s. calculate la 
nivelul salariului minim brut din perioada de referinţă pentru persoane care nu realizeaya alte venituri cu 
excepţia dividendelor. Celelalte contestaţii au fost admise parţial cu rectificarea / diminuarea obligaţiei la fond 
sau respinse. 

Dintre cererile semnificative care au fost soluţionate sau sunt pe rol în perioada de referinţă amintim : 
-1 litigiu în recurs la Î.C.C.J. în soluţionarea excepţiei de nelegalitate a dispoziţiilor a art. 35 din 

Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 617 / 2007 al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate (în prezent abrogat) care a fost câştigat în primă instanţă de reclamant. Consecinţa admiterii excepţie 
de nelegalitate pune în discuţie capacitatea instituţiei de a gestiona prin acte administrativ fiscale obligaţiile la 
fondul de sănătate; 

- 3 litigii din materia asigurărilor de sănătate / refuz de decontare concedii medicale cu depăşirea 
termenului legal de solicitare a decontării au fost soluţionate două cu admiterea cererii de decontare iar unul 
cu renunţare la judecată datorită demersurilor privind admiterea probatoriului.  Cele două dosare admise în 
fond au fost atacate cu recurs şi rejudecate în fond. Pentru reclamantul A.S.P.L. Sulina soluţia în dosarul 
rejudecat a fost de admitere a cererii,  alt dosar, în care reclamant este U.A.T. Primăria Sulina se află în recurs 
al fondului rejudecat; 

- 2 litigii cu furnizori de servicii medicale care au eliberat prescripţii medicale la asiguraţi aflaţi în 
spitalizare continuă (prima speţă) sau au furnizat servicii contractate cu C.A.S. Tulcea în acelaşi timp cu 
activităţi desfăşurate la terţi în raporturi de muncă (a doua speţă) au fost soluţionate în fond şi în recurs, 
ulterior rejudecate. Primul litigiu, rejudecat având concluzii de admitere a cererii celălalt fiind pe rol. 

  La Comisia Centrală de Abitraj  de pe lângă C.N.A.S. a fost întregistrate cereri de arbitraj promovate 
de C.A.S. Tulcea în două etape distincte.  

În prima etapă, după epuizarea tuturor demersurilor de recuperare pe cale amiabilă a prejudiciilor, au 
fost promovate un număr de 7 cereri de abitraj care au avut ca obiect recuperarea de plăţi necuvenite efectuate 
către furnizori ca urmare a activităţilor desfăşurate de aceştia în centre de permanenţă organizate potrivit 
prevederilor  Ordinului comun msp / mira nr. 1024 / 496 2008. Plăţile nelegale s-au constituit în prejudiciu 
urmare auditului efectuat de Curtea de Conturi a României la C.N.A.S. în anul 2011. Ulterior, aceste 
prejudicii au fost amnistiate în trimestrul IV al anului printr-o lege specială. 

În a doua etapă, după epuizarea tuturor demersurilor de recuperare pe cale amiabilă a prejudiciilor, au 
fost promovate un număr de 14 cereri de abitraj care au avut ca obiect recuperarea unor prejudicii la 
f.n.u.a.s.s. produse de furnizori – medici de familie care au emis prescripţii medicale cu medicamente de uz 
oncologic cu încălcarea prevederilor H.G. 720 / 2008 ( pentru aceste cereri nu s-a stabilit primul termen în 
arbitraj). 
 
5. Executare silită a creanţelor la FNUASS 
Activitate preluată de ANAF – AFP Tulcea. 
 
6. Concedii medicale  

• Puncte tari 
o Au fost verificate si validate din punct de vedere medical in procent de 100% - certificatele de 

concediu medical de la angajatori, agenti economici si persoane fizice care  au solicitat rambursarii de 
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sume si in procent de 20%- certificatele de concedii medicale depuse de angajatori, agenti economici, 
persoane fizice.  

o Personal calificat (studii medicale de specialitate). 
o Centralizarea datelor, unicitatea bazei de date. 
o Posibilitatea verificarii certificatelor medicale raportate de medic si in acelasi timp, de angajator. 
o SIUI permite selectarea certificatelor medicale eliberate pentru o anumita persoana, dar trebuie 

verificate si totalizate de utilizator pentru a vedea daca respecta prevederile legale. 
o Usurinta corespondentei intre compartimentul Concedii Medicale şi medicii prescriptori , comunicarea 

fiind realizată on-line ;  
 

Situaţia Certificatelor de concediu medical  eliberate de medici în 
perioada ianuarie- decembrie  2014 

Nr.Crt. Luna 

Nr. Certificate 
Medicale 
eliberate Nr. medici care au eliberat CM 

1 ianuarie 1.431 136 
2 februarie 1.448 133 
3 martie 1.547 134 
4 aprilie 1.462 129 
5 mai 1.563 141 
6 iunie 1.455 131 
7 iulie 1.500 131 
8 august 1.440 138 
9 septembrie 1.426 122 
10 octombrie 1.701 135 
11 noiembrie 1.492 168 
12 decembrie 1.371 125 

Total certificate 
medicale eliberate 

17.836  

Total număr zile 
concediu medicale 

194.067  

    
 Au fost verificate şi validate din punct de vedere medical în procent de 100% - certificatele de 

concediu medical de la angajatori, agenţi economici şi persoane fizice care  au solicitat rambursări de sume şi 
în procent de 20%- certificatele de concedii medicale depuse de angajatori, agenţi economici, persoane fizice. 

În ceea ce priveşte sumele  reprezentând indemnizaţii de concediu medical suportate din fond, în anul 
2014 acestea se prezintă astfel:  

Luna/2015 Suma solicitată de angajatori 
        -lei- 

Suma restituita catre angajatori 
- lei- 

ian 266368 498040 
febr 291877 498831 
martie 330756 497334 
aprilie 386336 495364 
mai 411523 496061 
iunie 267032 497771 
iulie 438877 499222 
august 441675 499104 
septembrie 277491 499283 
octombrie 529.472 495231 
noiembrie 525030 494429 
decembrie 432644 493481 
Total 4.599.081 lei 5.964.091 lei 
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De precizat la această secţiune, ca un succes al managementului CAS Tulcea, cu un efort considerabil 
al CNAS prin alocarea prevederilor bugetare necesare, că la data efectuării prezentului raport s-au achitat 
sume inclusiv pentru luna ianuarie 2015, faţă de situaţia anilor anteriori când se înregistrau plăţi restante de  
peste 3 ani. Se află în analiză cereri din anul 2014 ce nu îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate la plată, în 
procent de 9,2%. 

Raportul  sumelor plătite fata de cele solicitate pentru agentii economici prezintă un procent de 
129.68% calculate conform totalului sumelor arătate: 

persoane juridice 
        solicitat  = 4. 599.081 lei 
        restituit  = 5. 964.091  lei ( sume atât din anul 2014 cât şi din anii anteriori) 
Raportul  sumelor plătite fata de cele solicitate pentru persoane fizice prezintă procentul de 100.00% 

persoane  fizice 
        solicitat  = 35.91 mii lei 
        restituit =  35.91 mii lei,                   

 
7.Contracte reziliate – pe domenii de asistenţă medicală cu indicarea temeiului legal al rezilierii 

• Puncte tari 
o întărirea disciplinei contractuale;  
o posibilitatea  rezilierii  unor  contracte cu  furnizori  de  servicii  medicale medicala si cu indicarea    

temeiului legal al rezilierii 
o urmarirea modului de derularea a contractelor;  
o respectarea  legislatiei  in domeniul  asigurarilor  sociale de sanatate;  
o cresterea  calitatii  actului medical; 

 
• Puncte slabe 
o posibilitatea  rezilierii  unor  contracte cu  furnizori  de  servicii  medicale clinice,  paraclinice  sau  de 

recuperare in zone sau specialitati deficitare; 
o posibilitatea  rezilierii  unor  contracte cu  furnizori  de  servicii  din  asistenta medicala primara  din 

localitati in care acestia sunt unicii furnizori; 
 

8. Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale 
• Puncte tari 
o accesul asiguraţilor noştri la un tratament de înaltă performanţă în clinici din UE. 
o acordarea autorizarii de  asistenta medicala în timp util;  
o recuperarea  contravalorii serviciilor  medicale  de  la organismul  competent  unde este asigurat 

pacientul;  
• Puncte slabe 
o cheltuieli costisitoare pentru bugetul CAS Tulcea. 
o costuri ridicate ale serviciilor medicale fata de Romania 
o exista  riscul  acordarii  unor  servicii care nu sunt urgente;  
o neraportari  de  servicii  medicale acordate  persoanelor  care  vin  in Romania în baza documentelor 

europene(card) ci înregistrarea lor ca urgenţă; 
 
9. Monitorizare actualizare acces pagina web a casei de asigurări de sănătate www.castl.ro . 

• Puncte tari 
o Pentru prima oară s-a implementat Site-ul unitar la nivel naţional caree este organizat pe rubrici de 

interes fără a contine efecte de sunet, miscare sau fonturi obositoare, fiind astfel usor de accesat.  
o utilizatorii ţintă şi necesităţile acestora; publicul caruia ne adresam prin aceasta forma de comunicare 

vizeaza in principal : furnizorii de servicii medicale, persoanele fizice asigurate din judetul 
Tulcea,angajatori din judetul Tulcea, autoritati publice locale, mass media locală. 

o Structura site-ului www.castl.ro urmează reguli logice şi utile, navigarea între pagini se face cu 
usurinta; acolo unde este cazul se trec scurte explicatii letric sau prin simboluri  (de ex. descarcati aici, 
tipul formatului .pdf., .doc.,.xls , eventual linkuri catre alte adrese URL) 
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o Un grad de interactiune mai ridicat se inregistrează la nivelul furnizorilor de servicii medicale cu care 
ne aflăm în relaţii contractuale, intrucât acestia consulta, descarca ,completeaza si transmit diferite 
raportari online. 

o Mass media locala manifesta interes mai ales in ceea ce priveste sectiunea carduri naţionale de 
sănătate de unde descarcă informatiile actualizate, dar şi anunţurile postate în legătură cu plafoanele 
pentru laboratoare de analize medicale paraclinice. 

o Au fost luate măsuri pentru informarea publicului şi a furnizorilor de servicii medicale prin: 
informarea directă şi promptă a acestora; prin soluţionarea directă, cu celeritate a  problemelor apărute 
sau semnalate de către asiguraţi; prin actualizarea periodică a structurii web site-ului propriu 
www.castl.ro cu noutăţi legislative în domeniu, prin postarea  comunicatelor de presă proprii sau cele 
ale CNAS sau oricare alte informaţii de interes specific sistemului local, prin colaborarea eficientă cu 
alte instituţii/autorităţi locale. Site-ul este sursă de informaţii pentru mass media locală, jurnaliştii  
preluându-şi de cele mai multe ori direct ştirile,  prin prelucrarea celor postate de noi.  

o Actualizarile se efectuează ori de câte ori noutăţile legislative o impun, sau prin efectuarea de 
comunicate proprii pentru asiguraţi. Site-ul este organizat pe rubrici de interes fără a conţine efecte de 
sunet, mişcare sau fonturi obositoare fiind astfel uşor de accesat. Utilizatorii ţintă şi necesităţile 
acestora: publicul căruia ne adresăm prin această formă de comunicare vizeaza în principal : furnizorii 
de servicii medicale, persoanele fizice asigurate din judetul Tulcea, angajatori din judeţul Tulcea, 
autorităţi publice locale, mass media locală. 

o CAS Tulcea a respectat obligaţiile privitoare la popularea cu date şi raportări online, potrivit 
rapoartelor de monitorizare efectuate săptămânal de CNAS în baza carora am primit de fiecare data 
calificative foarte bune. 

o Odată cu apariţia noului Contract Cadru/2014  furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia 
de a raporta zilnic consumul înregistrat în ziua anterioară; la finele lunii s-au înregistrat sume 
neconsumate care au fost redistribuite celorlalte laboratoare care au avut o adresabilitate ridicată şi au 
epuizat mai repede plafoanele alocate.Din raportările zilnice reiese că în fiecare zi din lună au existat 
sume pentru efectuarea analizelor medicale de acest tip. 

o Structura site-ul web corespunde scopului de informare pentru care a fost creat.Secţiunile sunt clar 
definite, pagina se încarcă rapid iar mediul de derulare este facil oricarui tip de vizitator.În mod 
evident, acesta poate fi îmbunătăţit.Structura site-ului www.castl.ro urmează reguli logice şi utile, 
navigarea între pagini se face cu usurinţă; acolo unde este cazul se trec scurte explicaţii letric sau prin 
simboluri  (de ex. descărcaţi aici, tipul formatului .pdf., .doc.,.xls , eventual link-uri către alte adrese 
URL).Un grad de interacţiune mai ridicat se înregistrează la nivelul furnizorilor de servicii medicale 
cu care ne aflăm în relaţii contractuale, întrucât aceştia consultă, descarcă, completează şi transmit 
diferite raportări online.  

• Puncte slabe 
 Nu avem feed-back în ceea ce priveste contorizarea numărului de  vizitatori unici.In schimb, sunt  
indicate adrese de mail, la care  se pot adresa în legătură cu  orice  tip de probleme întâmpinate sau 
pentru a ne transmite orice tip de feed back. 

 
10. Monitorizare activităţi comisii  de experţi 

• Puncte tari 
o Lunar, prin direcţia Medic şef se monitorizează consumul de medicamente pentru boli cronice şi 

medicamente cu aprobarea comisiilor CNAS şi comisiilor terapeutice locale, eventualele iregularităţi 
fiind semnalate conducerii, informati medicii prescriptori. Prin Directia Relaţii Contractuale se 
monitorizează şi limitează prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală în limita bugetului aprobat. 

o La nivelul judeţului nu au existat probleme legate de asigurarea eliberării de medicamente, a fost 
asigurată continuitatea furnizării de medicamente gratuite şi compensate, atât  pentru bolile cronice cât 
şi pentru programele naţionale cu scop curativ. 

o Prescrierea de medicamente se realizează de către furnizorii de servicii medicale cu respectarea 
reglementărilor legale în vigoare. 

o Monitorizând consumul de medicamente pe medic, pentru prescripţii gratuite  şi compensate, s-a 
constatat că ponderea cea mai mare o deţine medicii de familie cu o capitaţie de peste 3000 
pacienti/medic. De asemenea, monitorizând evoluţia consumului de medicamente pe pacient s-a 
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constatat că cea mai mare valoare se înregistrează  la pacienţii cu hepatite, leucemii, limfoame, boli 
psihice şi demenţe. S-a monitorizat eliberarea prescripţiilor la nivelul furnizorilor de servicii medicale 
din punct de vedere al prescrierii, întocmindu-se lunar prin programul SIUI topul medicilor, analizat 
lunar  şi în şedinţele Consiliului de Administraţie. 

o S-au efectuat verificări privind  asigurarea continuităţii eliberării de medicamente gratuite şi 
compensate, dar la nivelul judeţului Tulcea nu s-au semnalat  nereguli. La nivelul furnizorilor de 
servicii farmaceutice, din punct de vedere al eliberării medicamentelor, monitorizarea s-a făcut  lunar 
prin:  verificarea reţetelor prezentate de farmacii, a centralizatoarelor anexă la facturi. 

o S-au introdus în SIUI toate dosarele cu schemă terapeutică aprobata prin comisiile de la nivelul CAS 
Tulcea, respectiv în aplicatia « galbena » şi în SIUI dosarele cu aprobare ale Comisiilor de Experti de 
la nivelul CNAS. 

o Mentionam  că  după reactualizarea bazei de date pe suport electronic  şi pe suport de hârtie a 
asiguraţilor care beneficiează de medicamente ce necesită aprobarea Comisiilor de specialitate ale 
CNAS, precum şi cele ale Comisiilor terapeutice locale  s-au  micsorat  erorile ce privesc eliberarea 
medicamentelor  fără aprobarea Comisiilor. 

• Puncte slabe 
o Sistemul nu respinge raportarile atunci cand sunt neconcordante. 
o Depasirea termenului de raportare on-line a fisierelor cu concedii medicale de catre medicii 

prescriptori  duce la neconcordanta între numarul de CM raportate catre CNAS la data stabilita (20 ale 
lunii) şi numarul real validate în SIUI.Toate aceste deficienţe au fost semnalate pe Help Desk. 

   
S-au analizat  din punct de vedere al legislatiei medicale si a respectării protocoalelor terapeutice în 

vigoare,  dosarelor pacientilor care au solicitat aprobarea de medicamente specifice urmatoarelor comisii; 
succint situaţia se prezintă astfel: 
 

Scheme terapeutice cu aprobarea Comisiilor CAS Tulcea în anul 2014 : 
 

                    Comisia pentru implantare de stent – lista G3 
� Numar de solicitari adresate Comisiei CJAS în 2014 = 5  
� Valoare totala buget consumat                                    = 159,36 lei 
� Concluzie: In comparatie cu anul 2013 numarul de beneficiari a ramas acelasi. 

Comisia pentru boli neurologice : 
� Epilepsie  lista de medicamente G 11 
� numar beneficiari de tratament specific        = 878                                              

o din care cu aprobare comisie CJAS             = 4                                                           
� valoare consum medicamente specifice       =  504.245,01  lei   
� din care consum cu aprobare comisie CJAS = 1.475,04 lei    
� Concluzie: In comparatie cu anul 2013(918 pacienţi) numarul de beneficiari a scazut, respectiv 

consumul total a  scazut. Cu aprobare comisie CAS numărul de pacienti a rămas acelaşi(4), 
� Parkinson lista de medicamente G 12 
� numar beneficiari de tratament specific         =  443                            

o din care cu aprobare comisie CJAS              = 111 
� valoare consum medicamente specifice         = 1.183.483.74 lei          

o din care: consum cu aprobare comisie CJAS = 498.680,58  lei 
� Nu  necesita aprobare comisie  = 684.803.16 lei 
� Concluzie: Fata de anul 2013 ( 436 pacienţi) se înregistreaza  o crestere  a numarului beneficiarilor, 

respectiv a  consumului valoric. 
Comisia  pentru  demenţe vasculare si mixte lista G16 

�  număr de beneficiari în anul 2014 = 1325          
�  consum valoric total =   1.920.447,70  lei  
� Concluzie: Numarul beneficiarilor a crescut comparativ cu anul 2013 ( 1254 pacienţi),  respectiv a 

scazut  şi consumul valoric.            
Comisia pentru endocrinologie infantila 

�    număr de beneficiari de tratament specific = 9 
�   consum valoric total = 235.556,44 
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�   cost mediu asigurat cu aprobare comisie = 26.172 
� Concluzie: numarul solicitarilor a scazut fata de anul precedent(12 cazuri) respectiv a scazut  şi 

consumul valoric.            
 

Comisia pentru neurologie pediatrica – copiii cu ADHD 
�  număr beneficiari de tratament specific = 53 
�  consum valoric total =10.965,71lei 
� cost mediu/ asigurat cu aprobare comisie =206,90 lei 
� Concluzie: numarul solicitarilor a scazut fata de anul precedent( 62 cazuri) respectiv a scazut  şi 

consumul valoric.            
Comisia Leucemii, Limfoame si Aplazie medulara, Tumori 

�  valoare consum cu aprobare CAS = 490.719  lei    
� număr   pacienti beneficiari = 74 
�  cost mediu asigurat cu aprobare comisie = 6.631,34 lei                                                                                                                                                                                       

Concluzie: a scazut numărul beneficiarilor pentru medicamente cu aprobare CAS Tulcea , respectiv 
consumul valoric. 

 
          Scheme terapeutice cu aprobarea Comisiilor de experţi ai CNAS Bucureşti  în anul 2014 : 

 
Comisia pentru hepatite cronice şi ciroze de etiologie virală – lista G4 

 
�   număr dosare de initiere depuse la CJAS Tulcea       62,    faţă de 63 în anul 2013 
�   dosare de initiere aprobate  de CNAS       49      faţă de 60 în anul 2013 
�   dosare de  continuare aprobate de CNAS      76            faţă de 59 în anul 2013 
�  dosare aflate pe lista de asteptare la sfarsitul anului 2014     8                   faţă de   3 în anul 2013 
�   numar total de persoane care au  beneficiat de tratament  antiviral 128    faţă de 142 în anul 2013 
�  Valoare totala buget consumat =  2.887.865,81 lei                         faţă de 3.904.628,01 lei în anul 2013 
�  Valoare  consum medicamente cu aprobare Comisie CNAS, 2.546.422,79 lei  =128 pacienti 
� cost mediu / asigurat cu aprobare comisie CNAS = 19.893 lei 
Concluzie: Ca şi în  anul 2013, în anul 2014 dosarele depuse la CAS Tulcea, trimise prin lista de 

prioritizari au fost solicitate de catre comisia de experti de la nivelul CNAS imediat, în luna urmatoare. La 
sfârşitul anului 2014 au fost 8 dosare, care au fost trimise la CNAS conform solicitării.  

A scazut numărul beneficiarilor pentru medicamente cu aprobare CNAS Tulcea, respectiv consumul 
valoric. 
 

Comisia Oncologie 
 Aprobare tratament specific: 

� - număr dosare  de initiere depuse  la CJAS Tulcea                   9  
� - dosare de initiere aprobate  de CNAS        9 
� - dosare de continuare aprobate          15 
� - dosare iesite din tratament                       2 
� -  dosare aflate pe lista de asteptare la sfarsitul anului 2013        0  
� -  numar total de persoane care au beneficiat de tratament specific cu aprobare CNAS    25 
� -  Valoare consum medicamente cu aprobare Comisie CNAS       1.578.498  lei  
� - cost mediu / asigurat cu aprobare comisie CNAS                                           63.139   lei 
� - situatia stocului de medicamente la sfarsitul anului 2014 in lei la SJUTL    490.432.33 lei 

Concluzie fata de anul 2013 (19 pacienti) se inregistreaza o crestere a numarului beneficiarilor , respectiv 
consumul valoric. 
 

Monitorizarea  raspunsului la tratamentul specific al bolnavilor cu afectiuni  oncologice 
 prin examenul PET/CT 

� - număr dosare depuse la CAS Tulcea pe parcursul anului 2014   = 10   
� - număr dosare aprobate pentru efectuarea PET/CT =7 

� Poliartrita reumatoida 
� - număr beneficiari cu aprobare CNAS = 4 
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� - valoare consum medicamente =  139.233,32 lei   
� - cost mediu/ asigurat cu aprobare comisie CNAS =34.808,33lei              

 
� Artropatia  psoriazica 

� - numar beneficiari cu aprobare CNAS  = 1 
� - valoare consum medicamente =  47.491,20 lei  
� - cost mediu/ asigurat cu aprobare comisie CNAS = 47.491,20 lei 

� Spondilita anchilozanta 
� -  numar pacienti cu aprobare CNAS = 9 
� -  valoare consum medicamente =  483.250,33 lei 
� - cost mediu asigurat cu aprobare comisie CNAS =53 694,48                       

� Psoriazis cronic sever 
� -  numar beneficiari total = 2 
� - valoare consum medicamente =  51.303,18 lei 
� - cost mediu asigurat cu aprobare comisie CNAS =25.651,59 lei                         

 
Concluzie :La nivelul judeţului nu au existat probleme legate de asigurarea eliberării de medicamente, a fost 
asigurată continuitatea furnizării de medicamente gratuite şi compensate, atât  pentru bolile cronice cât şi 
pentru programele naţionale cu scop curativ. 
 

Cap.4.INVESTIGAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE A ASIGURAŢILOR 
 

Nr.  
chestionare   

Nr.  
respondenţi 

 
Nr. 
crt. 

Tip de asistenţă 
2013 2014 2013 2014 

1. Asistenţa medicală primară 2000 1200 2000 1200 
2. Asistenţa medicală spitalicească 2000 1200 2000 1200 

TOTAL 4000 2400 4000 2400 

 
În conformitate cu  prevederile Ordinului presedintelui CNAS 15/2008,republicat, Ordinului 

presedintelui CNAS 740/2011, având ca scop măsurarea satisfacţiei asiguraţilor faţă de  calitatea serviciilor 
medicale furnizate în sistemul  asigurărilor sociale de sănătate, în judeţul Tulcea, pentru  semestrul I al 
anului 2013 chestionarele pentru  evaluarea calitatii serviciilor  medicale  au fost distribuite conform cu 
prevederile Ordinului 15/18.01.2008, în numar de 1200 de chestionare ( pe un esantion de 1200 de asigurati  
pentru serviciile medicale furnizate in unitatile spitalicesti - SJU Tulcea si Spitalul Orasenesc Macin si 
respectiv,  pe un esantion de 1200 de asigurati pentru serviciile medicale furnizate in  medicina de familie din 
urban si rural), datele colectate  au fost prelucrate iar  rapoartele finale au fost transmis  catre CNAS ,cu 
respectarea termenelor de raportare pe semestre. 

Potrivit Ordinului presedintelui CNAS nr 723/2011 privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor 
diagnosticaţi cu anumite boli cronice al căror tratament se aprobă prin comisiile de experţi de la nivelul 
CNAS, faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate şi terapia specifică urmată, chestionarul a fost aplicat 
periodic pacienţilor cu Psoriazis cronic sever, Acromegalie, Tumori Neuroendocrine, care se află în 
continuarea tratamentului şi au fost trimise odată cu dosarele la comisiile de experţi  CNAS, ţinând cont de 
faptul că aceste chestionare de evaluare nu sunt obligatorii, ci depind de disponibilitatea pacienţilor în a-şi 
exprima părerea. 
 

În concluzie, în asistenţa spitalicească nemulţumirile sunt legate de comportamentul personalului 
medical, insuficienta atenţie pe care o acordă pacienţilor, standardele nu tocmai ridicate din timpul spitalizării 
(legate de alimentaţie şi curăţenie), procurarea unor medicamente sau materiale sanitare pe durata internării, 
etc. Se poate afirma şi faptul ca pacientul completează acest chestionar în spital sau la cabinetul medicului 
ceea ce poate influenţa opţiunea spre cele mai favorabile răspunsuri.Unii pacienţi au completat în grabă 
chestionarele, doar pentru a-şi îndeplini obligaţia, fără să dea mare importanţă  acurateţei răspusurilor. 
Analizând răspunsurile asiguraţilor, putem concluziona că părerile acestora sunt în general favorabile, 
nemulţumirile fiind legate de birocratizarea  actului medical, care ocupă mult din timpul ce trebuie acordat 
unui pacient. 
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Există un anumit grad de neinformare al asiguraţilor în ceea ce priveşte atât drepturile cât şi obligaţiile 
care decurg din calitatea de asigurat; pe segmente de populaţie, evoluţiile sunt inegale, cifrele obţinute 
vorbind de la sine; statul e perceput în continuare ca fiind un important susţinător al sistemului; din analiza 
acestor sondaje putem desprinde argumente pentru decizii important de luat, la nivelul managementului CAS 
Tulcea şi a partenerilor din sistem. 
    În speranţa că asiguraţii vor înţelege că opiniile lor contează cu adevărat în remedierea 
disfuncţionalităţilor existente şi crearea unui sistem de asigurări de sănătate viabil, care să răspundă cu 
adevărat cerinţelor lor, CAS Tulcea va analiza cu atenţie şi în perioada următoare răspunsurile asiguraţilor la 
aceste chestionare. 
 

Cap. 5. IMAGINE, RELAŢII PUBLICE  MEDIA 
 

În perioada supusă evaluării, apreciem că relaţia cu mass media locală  a constituit un aspect prioritar 
pentru instituţia noastră. S-a răspuns prompt solicitărilor venite din partea acestora, aplicând prevederile 
legislaţiei liberului acces la informaţiile de ordin public aflate în vigoare în România.  

Se  redactează zilnic Revista presei, cu informaţii din presa locală şi centrală legate de CAS Tulcea, 
CNAS sau sistem, buletin informativ care se prezintă operativ, pentru informarea conducerii. Sunt 
monitorizate zilnic site-urile de specialitate, ale autorităţilor publice centrale şi locale, atât în ceea ce priveşte 
actualizările legislative în domeniu, cât şi cele referitoare la impactul acestora în rândul opiniei publice şi a 
asiguraţilor, astfel că informaţiile sunt aduse în timp real conducerii pentru înlesnirea procesului decizional. 

Au fost publicate în presa locală toate comunicatele de presă transmise de direcţia de specialitate a 
CNAS precum şi pe cele proprii şi le-am afişat pe site-ul propriu.Au apărut aproape zilnic articole în cele 3 
cotidiene locale („Delta”,”Obiectiv”, “Adevărul de Tulcea” exclusiv online”), în revista lunară ”Tulcea 
Express” în care au fost evidenţiate dificultăţile cu care se confruntă sistemul sanitar local dar şi modul de 
rezolvare al acestora de către Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, publicaţii în care am beneficiat de spaţiu 
publicitar gratis, pe care l-am folosit în funcţie de nevoile de informare ale colaboratorilor şi ale asiguraţilor 
din municipiu şi judeţ (comunicate de presă, anunţuri,etc.)La postul de radio local ”Delta”, sunt inserate scurte 
buletine de ştiri, cu noutăţile în domeniu din judeţ.Prezentăm mai jos, un centralizator al articolelor apărute în 
media locală, aferente perioadei de raportare, pe luni şi apreciate pe categorii, după cum urmează: 

Ponderea articolelor în perioada evaluată 
Luna Articole 

pozitive 
Articole 
negative 

Articole 
neutre 

Total 
în lună 

Ianuarie 4 0 2 6 
Februarie 5 1 1 7 
Martie 8 0 3 11 
Aprilie 7 0 5 12 
Mai 6 0 2 8 
Iunie 11 0 3 14 
Iulie 14 0 5 19 
August 9 0 4 13 
Septembrie 12 0 7 19 
Octombrie 10 0 6 16 
Noiembrie 9 1 4 14 
Decembrie 8  0 3 11 
TOTAL  103 2 45 150 
Pondere % 69 % pozitive  ~ 1 % negative 30 % neutre 100% 

 
Imaginea CAS Tulcea în presa scrisă locală, în perioada analizată, pe ansamblu este pozitivă.Din 

analiza efectuată asupra articolelor apărute în presa scrisă cu referire directă  la activitatea CAS Tulcea, 
apreciem că aceasta  a fost reflectată pozitiv în majoritatea articolelor, iar  apariţiile cu referire la activitatea 
din cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, pe plan local, le apreciem ca având o valoare neutră, 
strict informativă.  

La baza articolelor au stat informaţiile oficiale, fapt ce demonstrează că activitatea CAS Tulcea a fost 
reflectată corect.  
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Preşedintele director general a participat la  emisiuni informative la televiziunea locală TV Accent, şi a 
dat interviuri jurnaliştilor de la Radio “Delta” si Radio „Constanţa” scopul acestora fiind de a face publice 
modificările legislative din sistemul asigurărilor de sănătate, potrivit actelor normative în domeniu, de a 
răspunde direct celor care au pus întrebări în direct (pe adresa emisiunilor) şi de a construi o imagine 
favorabilă instituţiei şi sistemului.S-au acordat scurte briefinguri de presă şi prin purtătorul de cuvânt, pe 
parcursul cărora au fost dezbătute probleme legate de activitatea curentă: buget, de modul de decontare a 
serviciilor medicale, de finanţare a unităţilor sanitare cu paturi, prevederile Legii 95 / 2006 privind reforma în 
sănătate, aspecte legate de eliberarea cardurilor europene de sănătate,a cardurilor naţionale de sănătate, 
formularele europene E***, de modul de decontare a serviciilor medicale, etc. 

Au fost organizate întâlniri informale cu jurnaliştii din media locală, în care au fost prezentate toate 
noutăţile legislative şi organizatorice, ori de cîte ori situaţia a impus-o sau când a fost necesară aducerea de 
noutăţi în domeniu, sau informarea asiguraţilor cu aspecte legate de activitatea proprie (purtătorul de cuvânt a 
organizat  briefinguri de presă şi a dat informaţii operative jurnaliştilor din media locală, la solicitările 
acestora, privind activitatea curentă a instituţiei). 

Preşedintele Director General a răspuns cu promptitudine jurnaliştilor din mass media locală, 
furnizându-le acestora  de cele mai multe ori răspunsuri în mod direct, ori de câte ori aceştia s-au adresat 
conducerii, formulând puncte de vedere documentate la diferitele întrebări ale acestora.Dată fiind această 
modalitate de colaborare,  a scăzut în perioada supusă evaluării numărul cererilor adresate în baza Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

În perioada evaluată, asiguraţilor din judeţul Tulcea li s-a asigurat accesul neîngrădit la informaţiile de 
interes public.  

S-au primit un număr de 1.926 de solicitări de carduri UE( 1417 carduri şi 509 CIP-uri)  şi 96 de petiţii 
În cadrul perioadei de referinţă s-au primit şi 3 solicitări de informaţii în baza Legii nr. 544 / 2001 privind 
liberul acces la informaţii. Tuturor acestor solicitări / petiţii li s-a răspuns în termen legal.  

Audienţele au fost organizate la nivelul conducerii CAS, programul acestora a fost afişat la loc vizibil 
precum şi pe site-ul instituţiei.  În perioada evaluată, au fost înregistrate 126 de solicitări de audienţă, din care 

o Preşedinte – Director general  54 
o Director economic   18 
o Director relaţii contractuale  44 
o Medic şef    10 

Problemele cele mai des reclamate au fost cele legate de procurarea dispozitivelor medicale în regim 
de urgenţă, unii pe lista de aşteptare, solicitări gratuităţi medicamente pentru beneficiarii legilor speciale, 
pentru anumite investigaţii paraclinice, precum şi solicitări legate de recalcularea  sau reeşalonarea debitelor 
înregistrate la f.n.u.a.s.s., informări legate de decizii impunere,etc 

Este necesară totuşi o mai mare vizibilitate în presă, o intensificare a comunicării cu media; în acest 
sens, ne propunem ca purtătorul de cuvânt al instituţiei sau managerul acesteia să emită mai multe comunicate 
de presă sau interviuri, în care să aducă la cunoştinţa asiguraţilor din judeţul Tulcea modificările din sistem, 
orice altă informaţie de care au nevoie aceştia, ştiut fiind faptul că presa scrisă are un impact mai mare în judeţ 
(şi mai ales în Delta Dunării) decât informarea de pe site-ul CAS Tulcea sau prin televiziunea locală. 
 
Cap. 6. PROPUNERI  DE  ÎMBUNĂTĂŢIRE  
 

Schimbările  preconizate la nivelul sistemului de sănătate la nivel local  vizează în principal: 
 

� Finalizarea activităţii de corecţie punctuale a soldurilor pentru depunerea dosarelor la ANAF conform 
Protocolului cadru încheiat, în termenul legal stabilit. 

� Elaborarea şi actualizarea Registrului unic de evidenţă a asiguraţilor, potrivit Ordinului CNAS 
nr.1014/19.12.2013; 

� Creşterea numărului de centre de  permanenţă, cu modificarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniu 
privind serviciile medicale ce pot fi acordate în aceste centre; 

� O problemă deosebită o reprezintă gradul de acoperire cu medici de familie în zona de apă a Deltei 
Dunării. De� i prin legisla� ia în vigoare este prevăzut un spor de 100% a venitului cabinetului medical, 
acesta este neîndestulător pentru acoperirea cheltuielilor curente, având în vedere că vorbim de zone 
cu popula� ie redusă numeric. Urmare propunerilor legislative pe care noi le-am făcut, în legisla� ia ce 
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urmează a se legifera în 2015 modalitatea de furnizare � i decontare a serviciilor medicale se prevede 
un spor majorat de 200% a venitului cabinetelor medicale din aceste zone deficitare. 

� Consilierea unităţilor sanitare cu paturi pentru creşterea veniturilor proprii ) cu sume în afara celor 
contractate cu Casa) pentru eficientizarea activităţii; 

� Sprijinirea SJU Tulcea pentru a dezvolta o secţie externă a spitalului, tip UPU ( asemănătoare celei 
existente la Sulina, funcţională ) în oraşul Babadag – ştiut fiind că  spitalul orăşenesc a fost desfiinţat; 
această secţie ar urma să deservească nevoia de servicii medicale pentru aproape 70.000 de locuitori  

      ( reprezentând oraşul şi localităţile limitrofe). 
� Atragerea medicilor de familie (ca primă linie de prevenţie), din cei care şi-au finalizat studiile de 

rezidenţiat pe medicina de familie, având în vedere faptul că în acest moment  avem doar 100 medici, 
dintr-un necesar minim stabilit de 134 (din care: pentru zona rurală este nevoie de 68 medici familie, 
existent doar 50 medici, iar  în urban avem  relaţie contractuală cu doar 50 medici, necesarul fiind de  
66 medici ). 

� Atragerea medicilor specialisti, specialităţile deficitare la nivelul întregului judeţ în funcţie de 
necesarul stabilit în anul 2013 fiind :Alergologie imunologie clinică, Cardiologie, Chirurgie 
cardiovasculară, Chirurgie plastică, microchirurgie  reconstructivă, Chirurgie toracică, 
Gastroenterologie, Genetică medicală, Geriatrie gerontologie, Hematologie, Nefrologie, 
Neonatologie, Neurochirurgie, Ortopedie traumatologie pediatrică, Chirurgie vasculară, 
Radioterapia, Chirurgie orală maxilo-facială.Aceste specialităţi sunt deficitare atât în sistemul 
spitalicesc(lipsesc şi din structura organizatorică a spitalelor) cât şi în ambulatoriu. 

� Finalizarea propunerilor de modificări legislative astfel ca în zonele cu deficit de medici, legislaţia să  
permită medicilor specialisti care lucrează în spital cu integrare clinică să lucreze şi în ambulatoriul 
integrat la aceluiaşi spital în relaţie contractuală cu CAS şi în ambulatoriul privat aflat în relaţie 
contractuală cu CAS, pentru creşterea accesului asiguraţilor la aceste sevicii şi degrevarea spitalelor 
prin reducerea numărului de externari. 

� Stimularea şi motivarea medicilor de familie din zone defavorizate prin asigurarea de locuinţe de 
serviciu de către primării. 

� Continuarea îmbunătăţirii sistemului experimental de telemedicină pentru localităţile din Delta 
Dunării, iniţiat în martie 2012( eliminarea disfunctionalităţilor prin colaborarea Spitalului Judetean de 
Urgentă (SJU) cu furnizorul de echipamente şi medicii de familie din deltă). 

� Adaptarea la prevederile modificările legislaţiei în domeniul sanitar, aflate încă în dezbatere publică pe 
site-ul www.ms.ro; 

� Finalizarea implementarii a Cardului  de asigurări de sănătate şi a DES, activitate care vine să 
completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune globală asupra serviciilor de sănătate furnizate 
pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate.  

� Distribuirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, care va fi documentul prin care se va 
realiza verificarea eligibilităţii calităţii de asigurat a titularului în SIUI şi care deschide dreptul acestuia 
la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în condiţiile în care se confirmă calitatea de 
asigurat a titularului. 

� Introducerea unor mecanisme de control şi validare, anterioare operaţiunilor de decontare,prin 
confruntări ale raportărilor de servicii medicale pe modulele SIUI, potrivit traseelor clinice. 

� Intensificarea numărului de controale efectuate la toţi furnizorii de servicii medicale pentru a se 
verifica dacă aceştia respectă prevederile contractuale, precum şi prevederile legislaţiei în domeniu; 

� Plăţile către furnizori să fie efectuate la intervale fixe, respectate care să asigure predictabilitatea şi 
funcţionarea fără sincope a sistemului de sănătate. 

� Creşterea capacităţii asistenţei medicale ambulatorii prin asigurarea cabinetelor de medicină de familie 
prin up gradarea cu tehnică de calcul, programe informatice şi servicii de comunicaţii, pe sistemele 
deja existente; 

� Dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, în special pentru cardiologie, specialitate medicală 
acoperită deficitar în judeţul Tulcea. 

� Dezvoltarea serviciilor medicale acordate în regim de zi( chirurgie de zi, alte servicii ce se pot 
desfăşura în regim de zi); 

� Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale şi creşterea accesului la servicii medicale curative; 
� Crearea şi consolidarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat; 
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� Îmbunătăţirea managementului şi creşterea eficienţei utilizării Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate; 

� Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente, mai ales în zonele 
defavorizate economic, redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural; 

� Dezvoltarea segmentului de asistenţă medicală primară, prin elaborarea legislaţiei necesare care să 
încurajeze asocierea medicilor de familie în societăţi care să poată încheia contracte de prestări servicii 
de medicină de familie cu autorităţi locale, ce doresc să asigure comunităţii acest tip de asistenţă 
medicală,parţial sau permanent; dezvoltarea acestor modele, centre(asociate) de permanenţă cresc 
accesul populaţiei la servicii de asistenţă primară şi reduc presiunea exercitată de pacienţi asupra 
spitalelor. 

� Creşterea gradului de acoperire cu servicii şi a calităţii actului medical; 
� Implicarea autorităţilor locale pentru dezvoltarea sectorului de servicii medicale de îngrijiri la 

domiciliu şi paleative(pacienţi cronici,vârstnici ,cazuri sociale); 
� Adoptarea de măsuri eficiente pentru informarea şi protecţia asiguraţilor. 

 
C O N C L U Z I I 

 
 

Judeţul Tulcea are un specific aparte prin înşăşi configuraţia geografică. Serviciile medicale acordate 
pentru populaţia din Delta Dunării pot cunoaşte îmbunătăţiri faţă de standardele şi principiile Europei în care 
dorim să ne integrăm cu adevărat; 

 
�  Observăm scăderea numerică a populaţiei ca urmare a sporului natural negativ cauzat în mare parte 

”îmbătrânirii” acesteia, dar şi a migraţiei populaţiei spre alte regiuni cu condiţii favorabile; 
� Nivelul general de viaţă al locuitorilor este relativ scăzut, datorită conjuncturii actuale la nivel 

macroeconomic şi social; 
� Starea de sănătate a populaţiei este necorespunzătoare, fiind determinată atât de condiţiile de hrană, 

alimentare cu apă, habitat, cât şi de eficienţa redusă a asistenţei medicale; 
� Este evident faptul că populaţia are un acces anevoios şi îngrădit de obstacole la serviciile medicale 

(lipsa medicilor de familie şi specialişti, atât în Deltă cât şi pe platforma continentală, distanţe mari de 
parcurs cu nave maritime, ambarcaţiuni, etc., mai ales pe timp de iarnă).  

 
Este aşadar nevoie de un set de astfel de programe, activităţi, măsuri menite să asigure creşterea 

bunăstării sociale folosind judicios resursele materiale, financiare, umane; de politici sociale pentru asigurarea 
protecţiei sociale şi un acces normal la servicii medicale, a populaţiei din Deltă. 

 
Politica sanitară este parte integrantă din politicile sociale şi are nevoie de o nouă abordare în care 

aceste colectivităţi defavorizate de configuraţia geografică, să nu se simtă discriminate, cetăţenii din Deltă, 
sperând să fie egali în drepturi cu cetăţenii europeni. 
  
 Vizitată de înalţi oficiali români şi din străinătate, Delta Dunării a strâns de-a lungul timpului 
numeroase aplauze din partea oaspeţilor, însă, în ultimii peste 20 de ani, în lipsa unei strategii care să le aducă 
avantaje concrete, comunităţile din Rezervaţie s-au dezvoltat cum au putut. 
 Un plus de coerenţă în dezvoltarea aşezărilor din Deltă ar putea aduce Investiţiile Teritorial Integrate 
(ITI), componenta sănătate - instrument de dezvoltare teritorială care presupune existenţa unei strategii 
aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor 
stabilite prin strategie şi a unor mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor, inclusiv în sănătate, 
pentru că acest nou proiect se adresează în final oamenilor, cei treisprezece mii de oameni din Deltă având 
numeroase restricţii, numai pentru că trăiesc într-o arie protejată. 

Acest instrumentul financiar european nou lansat, nu are în vedere doar localităţile izolate din Delta 
Dunării, ci şi unităţile administrativ-teritoriale din imediata apropiere, numărul total al comunelor şi oraşelor 
din judeţele Tulcea care vor beneficia de fondurile atrase fiind de 34. 
 Pentru anul 2015 activităţile specifice ce vor fi derulate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate 
TULCEA vor urmări cu prioritate: 

• echitatea în alocarea resurselor; 
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• servicii centrate pe pacient şi satisfacţia reală a beneficiarilor serviciilor de sănătate; 
• servicii de sănătate de calitate, la cel mai bun raport cost-calitate; 
• responsabilităţi clar definite ale tuturor părţilor implicate în procesul de furnizare a serviciilor de 

sănătate către asiguraţi. 
 

În contextul politicii sanitare iniţiate de Guvern prin Ministerul Sănătăţii Publice, Casa de Asigurări de 
Sănătate Tulcea îşi propune să rezolve problemele sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în 
mod eficient, în conformitate cu  schimbările preconizate din sistem, integrate  reformei sanitare.   
 
 

Preşedinte Director General, 
 

ec. Eugenia VASILE 
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