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I. DATE GENERALE
În conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate, cu modificările şi
completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea este o instituţie publică, cu
personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si
care are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului
de asigurari sociale de sanatate la nivel local.
Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are sediul în localitatea Focşani, str.Cuza Vodă
nr.52bis, funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru aprobat
de Consiliul de administraţie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Regulamentului de
Organizare si Functionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.
Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii
populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea 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 de asigurări sociale de sănătate
pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi
nediscriminatoriu, conform legii;
 transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 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 asupra serviciilor de care beneficiază,
nivelului de contribuţie personală şi modalităţii de plată, precum şi asupra drepturilor
şi obligaţiilor sale.
Misiunea, Viziunea şi Obiectivele Casei de Asigurari de Sănătate Vrancea
Misiune – garantarea pentru populatia asigurata a unui pachet de servicii medicale de calitate,
in mod continuu si nedescriminatoriu, in vederea bunei functionari a sistemului de
asigurari sociale de sanatate.
Viziune – construind un sistem de asigurari de sanatate performant, eficient si transparent,
crestem gradul de incredere si de satisfactie a asiguratilor prin monitorizarea calitatii
serviciilor medicale si asigurarea acoperirii cu servicii medicale necesare pentru
mentinerea starii de sanatate asigurand protectia asiguratilor in mod universal , echitabil si
nediscriminatoriu.
Obiective :
 să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în
condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.
 să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de
servicii medicale;
 să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate
asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte
penalităţile prevăzute în contract;
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să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de
desfăşurare a activitatii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt
stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei;
să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii
clauzelor contractuale;
să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor
medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;
să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;
să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în
vigoare;
să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale
furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
Atribuţiile Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea :
Finanţează ocrotirea sănătăţii populaţiei din raza administrativ-teritorială de compentenţă,
prin care se asigură accesul asiguraţilor la un pachet de servicii de bază;
Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;
Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile
utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
Administrează bugetul propriu;
Înregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi asigura comunicarea lor către
C.N.A.S.;
Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a
bugetului anual;
Publica execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;
Furnizează gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de
sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de
servicii medicale;
Administrează bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
Negociază şi contractează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale cu
furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile
contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
Decontează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu
furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile
Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;
Monitorizează numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
Asigură, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a acordurilor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state,
inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale
şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;
Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea
interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;
Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea
intereselor asiguraţilor;
Organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor în baza
contractelor de furnizare servicii încheiate;
Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS
Vrancea;
Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii.
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Pentru Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a fost aprobat un număr
maxim de 51 de posturi, din care:
 5 funcţii publice de conducere
 42 funcţii publice de execuţie
 1 funcţie cotractuală de conducere
 3 funcţii cotractuale de execuţie
Până la data de 31.12.2020, C.A.S. Vrancea a funcţionat cu un număr de
44 de angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor aprobate de
C.N.A.S. prin Organigrama C.A.S. Vrancea, conform Ordinului Preşedintelui
CNAS nr. 975/2019.
Structura organizatorică a C.A.S. Vrancea
Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are următoarele organe de conducere:
a. Consiliul de Administraţie
b. Directorul General
c. Directorul executiv Direcţia Economică
d. Directorul executiv Direcţia Relaţii Contractuale
e. Directorul executiv adjunct - Medic Şef
În subordinea Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea îşi desfăşoară
activitatea:
a) Directorul executiv Direcţia Economică
b) Directorul executiv Direcţia Relaţii Contractuale
c) Directorul executiv adjunct - Medic Şef
d) Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ
e) Compartimentul Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal
f) Compartimentul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt
g) Compartimentul Control
h) Compartimentul Tehnologia Informaţiei
În subordinea Directorului Executiv Direcţia Economică îşi desfăşoară activitatea:
a) Biroul Buget, Financiar, Contabilitate
b) Compartimentul Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale
c) Compartimentul Achiziţii Publice, Logistică şi Patrimoniu
În subordinea Directorului Executiv Direcţia Relaţii Contractuale îşi desfăşoară activitatea:
a) Compartimentul Evaluare - Contractare
b) Biroul Decontare Servicii Medicale, Acorduri/Regulamente Europene, Formulare
Europene
c) Compartimentul Analiză Cereri şi Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu şi Dispozitive
Medicale
În subordinea Medicului Şef îşi desfăşoară activitatea:
a) Serviciul Medical
b) Compartimentul Programe de Sănătate
c) Compartimentul Comisii Terapeutice/Clawback
In anul 2020, activitatile desfăşurate şi rezultatele obţinute în cadrul fiecărei structuri a
C.A.S. Vrancea, se prezintă astfel:
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Atributii:
conducerea evidentei contabile a drepturilor constatate si veniturilor incasate , precum si a
obligatiilor,angajamentelor si platiloe efectuate , conform bugetului aprobat;
organizarea activitatii de evidentiere in contabilitate a tuturor operatiunilor legate de
decontarile externe;
intocmirea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare a balantelor lunare de verificare a
conturilor analitice si sintetice;
intocmirea lunar a contului de executie venituri si cheltuieli;
intocmirea situatiilor financiare trimestriale si transmitere la CNAS;
intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;
intocmire cereri lunare pentru deschideri credite;
propuneri virari de credite intre articole bugetareconform competentelor conferite de lege;
intocmire ordine de plata catre Trezorerie pentru efectuarea platilor catre furnizorii de servicii
medicale in limita creditelor deschise aprobate;
organizarea activitatii de gestiune si evidenta asigurati;
inregistrarea , prelucrarea si evidenta documentelor justificative privind calitatea de asigurat;
primirea,inregistrarea si validarea declaratiilor rectificative pentru concedii medicale de la
persoane juridice conform OUG 158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
organizarea si coordonarea activitatii de achizitii publice de bunuri si servicii;
elaborarea programului anual de achizitii publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor
comunicate de compartimentele din cadrul institutiei;
Activitati:
inregistrare facturi privind obligatii de plata catre furnizori pe domenii de activitate
verificarea privind incadrarile in creditele de angajament;
inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniala in registrul jurnal;
intocmirea contului de executie referitor la cheltuielile efectuate pentru servicii medicale
precum si cele de administrare fond;
urmarire stingere debite privind serviciile medicale si intocmire facturi accidente de munca si
boli profesionale catre Casa de Pensii pentru recuperare sume;
asigurarea fazei finale a executiei bugetare , plata cheltuielilor in limita credite bugetare
deschise ;
organizarea si evidenta angajamentelor bugetare si legale;
efectuare incasari in numerar ;
inregistrarea extraselor de cont de la trezorerie privind incasarile efectuate prin cont;
primirea si verificarea certificatelor de concedii medicale de la persoanele fizice si juridice si
intocmirea statelor de plata pentru plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
evidenta imprimate medicale vindute,materiale,obiecte de inventar si mijloace fixe precum si
inregistrarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;
inregistrarea creantelor primite de la ANAF;
operarea tuturor activitatilor in programele informatice ERP si SIUI;
administrare baza de date cu cetateni staini beneficiari de servicii medicale in Romania,
solicitarea rambursarii cheltuielilor prin intermediul CNAS pentru cetatenii straini;
administrare baza de date cu cetatenii romani beneficiari ai serviciilor medicale in statele
membre UE/SEE/Elvetia , rambursare cheltuieli ocazionate de acordarea de servicii medicale;
actualizare baza de date privind evidenta persoanelor asiguirate;
actualizare baza de date privind validarea categoriilor de asigurati in SIUI;
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primirea documentelor privind eliberarea cardului european de sanatate;
eliberarea cardului national de asigurari de sanatate, a cardului duplicat, a adeverintelor de
asigurat pentru asiguratii care renunta pe motiv de constiinta /religios la cardurile nationale de
sanatate;
verificarea calitatii de asigurat a persoanelor care au beneficiat de servicii medicale in statele
membre UE/SEE/Elvetia;
utilizarea mijloacelor electronice prin SEAP pentru aplicarea procedurilor de atribuire si
pentru realizarea acizitiilor directe;
organizarea si receptionarea bunurilor aprovizionate ;
elaborarea documentatiei de prelungire prin acte aditionale a contractelor de servicii;
achizitionarea in timp util a tuturor bunurilor solicitate , prezentarea pentru viza CFP;
verificarea si avizarea decontarii lucrarilor executate;
urmarirea,verificarea si operarea zilnica a foilor de parcurs ale autovehiculelor din dotare;
intocmirea lunara a propunerilor de plata a cheltuielilor ce decurg din derularea contractelor si
activitatilor zilnice.
Rezultate:
s-a urmarit incadrarea activitatii in prevederile bugetare aprobate pentru anul 2020 atat la
creditele bugetare cat si la cele de angajament;
s-au intocmit situatiile financiare pe anul 2020 respectiv balantele de verificare lunare si contul
de executie;
au fost transmise catre CNAS situatiile si raportarile in termenele solicitate;
angajarea si utilizarea creditelor bugetare numai in limita prevederilor si conform destinatiilor
aprobate;
dimensionarea corecta a necesarului lunar de fonduri, in solicitarile de deschideri de credite,
adresate ordonatorului principal astfel incat fondurile alocate sa fie utilizate integral;
neinscrierea in buget si neefectuarea nici unei cheltuieli daca nu a existat baza legala pentru
aceasta precum si acte justificative intocmite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
Evidenta asiguratilor

C.A.S. Vrancea deserveste o populatie de 382.688 persoane, din care un numar de 264.083
asigurati cu urmatoarea structura :
Categorie asigurat
Salariati
Persoane in concediu de crestere a copilului
Pensionari
Someri
Ajutor social

Nr.asigurati
66.243
1.578
72.106
882
6.589

Studenti
Persoane cu handicap , peste 18 ani
Liber profesionisti
Minori
Coasigurati
Alte categorii
TOTAL

6.498
5.133
15.084
71.304
12.427
6.239
264.083

Registrul unic al asiguratilor este o baza de date dinamica gestionata prin intermediul SIUI
si este constituita prin colectare de date prin intermediul protocoalelor de transfer date incheiate la
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nivel central de catre CNAS sau la nivel judetean de catre casele judetene de asigurari de sanatate
cu institutiile care gestioneaza informatii despre categoriile de asigurati care beneficiaza de
asigurare de sanatate fara plata sau cu plata contributiei din alte surse.
In anul 2020 , la nivelul C.A.S. Vrancea , adresabilitatea beneficiarilor privind drepturile
de asigurare a fost intre 1500-2000 persoane lunar.Accesul se face pe baza de bon de ordine pe
diverse domenii specifice.
Pana la data de 31.12.2020 au fost distribuite de catre CN Posta Romana SA un numar de
301.323 carduri nationale si 1.392 carduri duplicat.. Cardurile nedistribuite au fost returnate la
CAS Vrancea de unde pot fi ridicate de titularii acestora. In anul 2020 au fost eliberate 5.645
adeverinte inlocuitoare a cardurilor nationale, 689 carduri europene, 84 certificate provizorii .
REALIZAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
Activitatea Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea s-a desfasurat in conformitate cu
prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile
ulterioare .
Bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pe anul 2020 a fost aprobat prin
Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile
ulteriaoare ,Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea fiindu-i repartizate credite bugetare in suma
de 332.694.300 lei la capitolul Venituri si in suma de 419.702.420 lei la capitolul Cheltuieli .
In conformitate cu prevederile art.265,alin.(1) din Legea 95/2006, privind reforma in
domeniul sanatatii, republicata,cu modificarile si prevederile ulterioare, Fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate se formeaza din:
 contributii ale persoanelor fizice si juridice
 subventii de la bugetul de stat
 dobanzi,donatii,sponsorizari,alte venituri , in conditiile legii
 sume din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
Conform prevederilor legale in materie fiscala, evidenta,colectarea contributiilor, controlul si
solutionarea contestatiilor pentru asigurari sociale de sanatate se realizeaza de Ministerul
Finantelor Publice si unitatile subordinate , prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Veniturile alocate C.A.S Vrancea au fost de 332.694.300 lei , incasarile fiind în suma
totala de 245.865.079 lei , din care suma de 14.055 lei reprezentand suma dedusă de angajatori din
contribuţia datorată pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate temporară
de muncă .
In structură, veniturile incasate la data de 31.12.2020 se prezintă astfel :
-leiDenumirea indicatorilor *)

Cod
indicato
r

Încasari
Pevederi bugetare
realizate
inițiale
definitive
1
2
3
280,596,700 332,694,300 245,865,079
270,966,000 249,369,000 245,863,426

A
VENITURI -TOTAL
I. VENITURI CURENTE

B
0001
0002

A4 - Impozite şi taxe pe bunuri şi
servicii

1200

0

0

0

12

0

0

0

Alte impozite şi taxe generale pe
bunuri şi servicii
Venituri din contribuţia datorată
pentru medicamente finanţate din
FNUASS şi din bugetul Ministerului
Sănătăţii

120900

0

7

%
4
74
99

Venituri din contribuţia datorată
pentru medicamente finanţate din
FNUASS până la data de 30
septembrie 2011

121000

Venituri din contribuţia datorată
pentru contractele cost-volum/ costvolum-rezultat

121400

0

121500

0

Venituri din contribuţia datorată
pentru volume de medicamente
consumate care depăşesc volumele
stabilite prin contracte
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI
CONTRIBUTIILE
ANGAJATORILOR
Contributii de asigurari sociale de
sanatate datorate de angajatori
Contributii de la persoane juridice sau
fizice care angajeaza personal salariat
Contributii pt. asigurari sociale de
sanatate datorate de persoanele aflate
in somaj

2000
20

0

0

0

270,637,000 249,125,000 245,717,552

99

12,206,000

20.03

10,676,000

11,576,262

108

168,000

326,993

195

20.03.01

326,993

20.03.02

0

Venituri incasate in urma valorificarii
creantelor de catre AAAS

20.03.03

0

Contributii pentru concedii si
indemnizatii de la persoane juridice
sau fizice

20.03.04

0

20.03.05

0

20.03.06

0

Contributii pentru concedii si
indemnizatii datorate de persoanele
aflate in somaj
Contributia suportata de angajator
pentru concedii si indemnizatii
datorata de persoanele aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala
Contributii pentru concedii si
indemnizatii

20.07

15,000

47,135

314

Contributii pentru concedii si
indemnizatii de la persoane juridice
sau fizice

20.07.01

47,135

Contributii pentru concedii si
indemnizatii datorate de persoanele
aflate in somaj

20.07.02

0

Venituri din contribuția asiguratorie
pentru muncă pentru concedii și
indemnizații

20.12

12,206,000

10,493,000

11,202,134

107

20.1200

12,206,000

10,493,000

11,202,134

107

258,431,000 238,449,000 234,141,290

98

Venituri din contribuția asiguratorie
pentru muncă pentru concedii și
indemnizații
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

21
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Contributii de asigurari sociale de
sanatate datorate de asigurati
Contributia datorata de persoane
asigurate care au calitatea de angajat
Contributia de asigurări sociale de
sănătate datorate de persoane care
realizează venituri din activităţi
independente şi alte activităţi şi
persoanele care nu realizează venituri
Contributii pt. pentru concedii si
indemnizatii datorate de asigurati
Contributia datorata de pensionari
Contribuții facultative ale asiguraților
Contributii de la persoane care
realizeaza venituri de natură
profesională cu caracter ocazional
Contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate datorată de
persoanele care realiztează venituri
din drepturi de proprietate intelectuală
Contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate datorată de
persoanele care realiztează venituri
din activităţi desfăşurate în baza
contractelor/ convenţiloor civile
încheiate potrivit Codului civil,
precum şi a contractelor de agent
Contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate datorată de
persoanele care realiztează venituri
din activitatea de expertiza contabilă
şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară
Contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate datorată de
persoanele care realizează venitul
obţinut dintr-o asociere ci o
microintreprindere care nu generează
o persoană juridică
Contributii de asig.soc de sanatate
datorata de persoanele care realizează
venituri, în regim de reţinere la sursa a
impozitului pe venit, din asocierile
fără personalitate juridică
Contributii de asig.soc de sanatate
datorata de persoanele care realizează
venituri, în regim de reţinere la sursa a
impozitului pe venit, din activităţi
agricole
Contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate datorată de
persoanele care realizează venituri din
arendarea bunurilor agricole

21.03

251,974,000 231,477,000 228,298,828

21.03.01

228,293,245

21.03.02

-56,329

21.03.03

0

21.03.04
21.05

61,912
0

21.09

0

211600

1,000

-203

211700

502

211800

0

211900

0

212000

0

212100

-13,969

212200

57,000

9

99

40,000

60,664

152

Contribuţii individuale datorate de
persoanele care realizează venituri din
cedarea folosinţei bunurilor
Regularizări
Contribuții pentru concedii și
indemnizații datorate de asigurați
Contributia individuala de asigurari
sociale de sanatate datorata de
persoanele care realizeaza venituri
obtinute dintr-o asociere cu o
persoana juridica
Diferențe aferente contribuției de
asigurări sociale de sănătate
Contribuția de asigurări sociale de
sănătate datorată de persoanele fizice
care realizează venituri în baza
contractelor de activitate sportivă
Contribuția de asigurări sociale de
sănătate aferente declarației unice
Alte contributii pentru asigurari
sociale datorate de asigurati
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi
Alte venituri din dobanzi
C2. VANZARI DE BUNURI SI
SERVICII
DIVERSE VENITURI

212300

3,568

212400
21.2500

14,000

564,000

619,949

110

15,000

9,877

66

21.2600

0

21.2700

0

21.29

122,000

112,000

135,094

121

21.49

6,263,000

6,241,000

5,026,980

81

21.50

0

2900
3300
30
305000
31
310300

329,000
85,000
85,000
85,000
0

244,000
23,000
23,000
23,000
0

145,874
41,255
41,255
41,255
0
0

60
179
179
179

3600

244,000

221,000

104,619

47

36

244,000

221,000

104,619

47

Venituri din compensarea creantelor
din despagubiri
Alte venituri

362400
365000

244,000

221,000

107,533

TRANSFERURI VOLUNTARE,
ALTELE DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
IV. SUBVENTII

37

0

0

0
0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE
STAT
Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul
militar in termen
Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoane care executa o
pedeapsa privativa de libertate sau
arest preventiv
Subventii primite de bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru echilibrare

-2,914
49

370100
4200

9,630,700

83,325,300

0
-79

4200

9,630,700

83,325,300

-79

0

42

9,630,700

83,325,300

0

0

422200

0

422300

0

422600

9,182,700

10

69,558,560

0

0

Contributii individuale de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele
aflate in concediu pentru cresterea
copilului

422700

0

Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoanele beneficiare de
ajutor social

424700

0

Contributii de asigurari de sanatate
pentru cetateni straini aflati in centrele
de cazare

424800

0

424900

0

425000

0

Contributii de asigurari de sanatate
pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute
Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoanele care se află în
executarea măsurilor prev. La art.
105, 113 si 114 din Codul penal,
precum şi pt. pers. care se află în
perioada de amânare sau întrerupere a
executării pedepsei private de libertate
Sume alocate din bugetul de stat,
altele decât cele de echilibrare, prin
bugetul Ministerului Sănătăţii
Contributii individuale de asigurari
sociale de sanatate aferente
indemnizației lunare acordate pe
perioada concediului de acomodare în
vederea adopției
Sume alocate bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, pentru acoperirea deficitului
rezultat din aplicarea prevederilor
legale referitoare la concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate
SUBVENTII DE LA ALTE
ADMINISTRATII
Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoane care executa o
pedeapsa privativa de libertate sau
arest preventiv
Contributii individuale de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele
aflate in concediu pentru cresterea
copilului
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
Contributii de asigurari de sanatate
pentru persoane care se afla in
concediu medical din cauza de
accidente de munca si boli

425300

448,000

1,388,330

427200

0

0

0

427400

43

0

12,378,410

0

0

-79

430200

0

430300

0

430500

0

430600

0

11

0

profesionale
Contribuţii de asigurări de sănătate
pentru persoanele beneficiare de
ajutor social
Sume alocate din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii
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
Contributii de asigurari de sanatate
pentru cetatenii romani victime ale
traficului de persoane, pentru o
perioada de cel putin 12 luni
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI
DONATORI IN CONTUL
PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI

431100

0

431200

0

431300

-79

431800

0

45

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare
Regionala

45.01

0

0

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anul curent

45.01.01

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anii anteriori
Fondul Social European

45.01.02

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anul curent

45.02.01

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anii anteriori

45.02.02

0

47.05.00

1,732

45.02

Venituri ale bugetului FNUASS
încasate în contul unic, în curs de
distribuire
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI
DONATORI IN CONTUL
PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Fondul Social European

0

0

0

48

0

0

0

48.02

0

0

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anul curent

48.02.01

0

Sume primite în contul plăţilor
efectuate în anii anteriori

48.02.02

0

Situatia platilor efectuate la data de 31.12.2020 fata de prevederile bugetare aprobate la 12 luni se
prezinta astfel :
-leiDenumirea indicatorilor*)

Cod

Credite bugetare
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Plăţi

%

efectuate
inițiale
A
CHELTUIELI- TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII
TITLUL III DABANZI
TITLUL VI
TRANSFERURU ÎNTRE
UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA
SOCIALA
PLATI EFECTUATE IN
ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL
CURENT
TITLU X PROIECTE CU
FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
TITLUL XI ALTE
CHELTUIELI
CHELTUIELI DE
CAPITAL
TITLUL XIIi ACTIVE
NEFINANCIARE
CHELTUIELI- TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII
TITLUL III DABANZI
TITLUL VI
TRANSFERURI ÎNTRE
UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA
SOCIALA
TITLU X PROIECTE CU
FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
TITLUL XI ALTE
CHELTUIELI

B

definitive

5000
5000.01

1
203,712,080
203,712,080

419,702,420
419,663,420

2

3
419,229,615
419,394,001

4
99.89
99.94

5000.10

4,223,200

4,711,520

4,629,119

98.25

5000.20

95,235,880

279,500,350

279,325,542

99.94

5000.30

0

0

0

5000.51

90,257,000

112,453,790

112,443,153

99.99

5000.57

13,996,000

22,997,760

22,996,187

99.99

5000.85

-202,480

5000.58

0

0

0

5000.59

0

0

0

5000.70

0

39,000

38,094

97.68

5000.71

0

39,000

38,094

97.68

5005
5005.01

203,712,080
203,712,080

419,702,420
419,663,420

419,229,615
419,394,001

99.89
99.94

5005.10

4,223,200

4,711,520

4,629,119

98.25

5005.20

95,235,880

279,500,350

279,325,542

99.94

5005.30

0

0

0

5005.51

90,257,000

112,453,790

112,443,153

99.99

5005.57

13,996,000

22,997,760

22,996,187

99.99

6605.58

0

0

0

5005.59

0

0

0
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CHELTUIELI DE
CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE
NEFINANCIARE
Partea a III-a CHELTUIELI
SOC-CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL
Cheltuieli de salarii in bani
Salarii de baza
Spor penru condiții de
muncă
Alte sporuri

5005.70

0

39,000

38,094

97.68

5005.71

0

39,000

38,094

97.68

6600.05

203,712,080

419,702,420

419,229,615

99.89

6600.05.01
6605
6605.01

203,712,080
189,716,080
189,716,080

419,663,420
396,704,660
396,665,660

419,394,001
396,234,800
396,397,814

99.94
99.88
99.93

6605.10

4,223,200

4,711,520

4,629,119

98.25

6605.10.01
6605.10.01.01

4,067,920
3,398,290

4,536,310
3,604,430

4,456,335
3,556,558

98.24
98.67

6605.10.01.05

453,000

476,810

467,282

98.00

6605.10.01.06

0

Indemnizatii platite unor
persoane din afara unitatii
Drepturi de delegare
Indemnizatii de detaşare
Indemnizații de hrană
Alte drepturi salariale in
bani, dc
- hotarari judecatoresti
Cheltuieli salariale în natură
Vouchere de vacanță
Contributii

6605.10.01.12

13,000

13,000

12,845

98.81

6605.10.01.13
6605.10.01.14
6605.10.01.17

2,000

2,000

0.00

153,000

163,510

0
0
160,150

97.95

6605.10.01.30

48,630

276,560

259,500

93.83

6605.10.02
6605.10.02.06
6605.10.03

163,630
63,800
63,800
91,480

163,630
63,800
63,800
111,410

159,306
63,800
63,800
108,984

97.36
100.00
100.00
97.82

Contributii de asigurari
sociale de stat
Contributii de asigurari de
somaj

6605.10.03.01

9,170

8,790

95.86

6605.10.03.02

290

278

95.86

Contributii de asigurari
sociale de sanatate

6605.10.03.03

3,020

2,893

95.79

Contributii de asigurari
pentru accidente de munca si
boli profesionale

6605.10.03.04

90

83

92.22

Contributii pentru concedii si
indemnizatii

6605.10.03.06

500

473

94.60

Contribuția asiguratorie
pentru muncă
Contribuții plătite de
angajator în numele
angajatului
TITLUL II BUNURI SI
SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta
motrica
Apa, canal si salubritate

6605.10.03.07

98,340

96,467

98.10

91,480

6605.10.03.08

0

6605.20

95,235,880

279,500,350

279,325,542

99.94

6605.20.01
6605.20.01.01
6605.20.01.02

95,195,880
31,000
15,000

279,450,350
31,000
15,000

279,276,360
30,798
14,969

99.94
99.35
99.79

6605.20.01.03

70,000

70,000

68,688

98.13

6605.20.01.04

12,000

15,000

12,965

86.43
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Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb

6605.20.01.05
6605.20.01.06

21,000
3,000

21,000
6,000

21,000
4,151

100.00
69.18

Posta, telecomunicatii, radio,
tv, internet

6605.20.01.08

46,000

48,000

40,908

85.23

Materiale si prestari de
servicii cu caracter functional

6605.20.01.09

94,736,650

278,955,260

278,829,079

99.95

Materiale si prestari de
servicii cu caracter medical
Materiale si prestari de
servicii cu caracter functional
pt ch.proprii
Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare, din
care:
- sume pentru servicii
poștale în vederea
distribuției cardurilor
naționale
- sume pentru servicii de
mentenanță și suport tehnic
ERP
Reparatii curente

6605.20.01.09.1

94,727,650

278,943,260

278,818,769

99.96

6605.20.01.09.2

9,000

12,000

10,310

85.92

6605.20.01.30

261,230

289,090

253,802

87.79

230

18,090

18,033

99.68

51,000

51,000

16,877

33.09

6605.20.02

20,000

20,000

20,000

100.00

6605.20.05

14,000

24,000

23,772

99.05

6605.20.05.30

14,000

24,000

23,772

99.05

6605.20.06

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor
de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari,
transferari
Deplasari interne, detasari,
transferari
Deplasari in strainatate

6605.20.06.01

0

6605.20.06.02

0

Carti, publicatii si materiale
documentare
Consultanţă şi expertiză
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii
TITLUL III DABANZI
Alte dobanzi

6605.20.11

0

6605.20.12
6605.20.13
6605.20.14

0
0
3,560

Dobanda datorata trezoreriei
statului
TITLUL VI
TRANSFERURI ÎNTRE
UNITĂȚI ALE
ADMINISTRAȚIEI

3,000

3,600

6605.20.25

98.89

0

6605.20.30
6605.20.30.04

3,000

2,400

1,850
0

77.08

6605.20.30.30

3,000

2,400

1,850

77.08

6605.30
66.05.30.03

0
0

0
0

0
0

66.05.30.03.02
6605.51

0
90,257,000
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112,453,790

112,443,153

99.99

PUBLICE
TRANSFERURI CURENTE
Transferuri din bugetul
fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate
către unitățile sanitare pentru
acoperirea creșterilor
salariale, din care:
~ influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38,
alin.3, lit.g) din Legea
nr.153/2017,cu modificările
și completările ulterioare
influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art. 38
alin. 4^3 din Legea-cadru nr.
153/2017,cu modificările și
completările ulterioare
influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art. 38
alin. 4^4 din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificările și
completările ulterioare
~influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38,
alin.4 din Legea nr.153/2017,
cu modificarile si
completarile ulterioare, din
care:
- influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38,
alin.4 din Legea nr.153/2017
reprezentand majorarea cu
1/4 din diferenţa dintre
salariul de bază, solda de
funcţie/salariul de funcţie,
indemnizaţia de încadrare
prevăzute de lege pentru anul
2022 şi cel/cea din luna
decembrie 2018, conform
art.34, alin(1) din OUG
nr.114/2018 cu modificarile
si completarile ulterioare

6605.51.01

90,257,000

112,453,790

112,443,153

99.99

6605.51.01.66

90,257,000

107,546,290

107,545,653

100.00

86,646,000

98,865,070

98,865,002

100.00

127,450

127,436

99.99

42,630

42,627

99.99

3,611,000

7,508,870

7,508,660

100.00

3,611,000

4,234,110

4,233,900

100.00

3,274,760

3,274,760

100.00

- influente financiare
determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38,
alin.4 din Legea nr.153/2017
reprezentand majorarea cu
1/3 din diferenţa dintre
salariul de bază, solda de
funcţie/salariul de funcţie,
indemnizaţia de încadrare
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prevăzute de lege pentru anul
2022 şi cel/cea din luna
decembrie 2019, conform
art.45 din Legea nr.5/2020
~ majorarea acordată
suplimentar drepturilor
salariale cuvenite, in
cuantum de 75%, pentru
personalul din unităţile
sanitare publice, conform
art.3^1 din Legea nr.19/2020,
cu modificarile si
completarile ulterioare
~majorarea acordată
suplimentar drepturilor
salariale cuvenite, in
cuantum de 75%, pentru
personalul din unităţile
sanitare publice, conform
art.4, alin.(6) din OUG
147/2020

897,410

897,075

99.96

104,860

104,853

99.99

4,907,500

4,897,500

99.80

3,772,500

3,772,500

100.00

1,135,000

1,125,000

99.12

Transferuri pentru
stimulentul de risc, din care:
~ sume alocate in baza OUG
nr.43/2020, cu modificarile
si completarile ulterioare si a
Ordinului CNAS
nr.540/2020 cu modificarile
si completarile ulterioare
~ sume alocate in baza Legii
nr.82/2020 de aprobare a
OUG nr.43/2020 si a
Ordinului CNAS
nr.1192/2020
TITLU X PROIECTE CU
FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

6605.51.01.75

6605.58

0

0

0

Programe din Fondul Social
European (FSE)
Finantare nationala
Finantare externa
nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare
finantate in perioada 20142020
Finantare nationala
Finantare externa
nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL XI ALTE
CHELTUIELI
Despăgubiri civile

6605.58.02

0

0

0

0

6605.58.02.01

0

6605.58.02.02

0

6605.58.02.03

0

6605.58.15

0

0

0

6605.58.15.01

0

6605.58.15.02

0

6605.58.15.03

0

6605.59

0

6605.59.17

0

0
0
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Sume aferente persoanelor cu
hadicap neîncadrate
CHELTUIELI DE
CAPITAL

6605.59.40
6605.70

0

39,000

38,094

97.68

TITLUL XIII
ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii

6605.71

0

39,000

38,094

97.68

6605.71.01
6605.71.01.01

0

39,000

38,094
0

97.68

25,000

24,100

96.40

0

Maşini, echipamente si
mijloace de transport

6605.71.01.02

Mobilier, aparatura birotica
si alte active corporale
Alte active fixe

6605.71.01.03

Reparatii capitale aferente
activelor fixe
Administratia centrala
Servicii publice
descentralizate
PLATI EFECTUATE IN
ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL
CURENT (cod 85)
TITLUL XV PLATI
EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL
CURENT (cod 85.01)

6605.71.03

0

6605.01

0

0

6605.71.01.30

14,000

13,994

6605.02

94,988,430

117,761,400

117,532,413

84

0

0

-201,108

85

0

0

-201,108

Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in
anul curent pentru sanatate

85.01

0

0

-201,108

Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in
anul curent pentru sanatate

85.01.03

Produse farmaceutice,
materiale sanitare specifice si
dispozitive medicale
Medicamente cu si fara
contributie personala, din
care
~ activitatea curenta
~ medicamente 40% conform HG nr. 186/2009
privind aprobarea
Programului pentru
compensarea cu 90% a
prețului de referință al
medicamentelor, cu
modificările și completările
ulterioare
~ personal contractual
~sume cost volum
rezultat
~ sume cost volum , din

99.96

99.81

-201,108

6605.03

43,797,000

122,884,340

122,857,156

99.98

6605.03.01

21,902,000

59,257,680

59,230,751

99.95

21,511,000

57,992,000

57,968,490

99.96

279,000

844,000

840,689

99.61

7,000

21,000

21,000

100.00

0
105,000
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400,680

400,572

99.97

care
- medicamente cost
volum (fără medicamente
pentru pensionri cu
compensare 90% pe sublista
B)
- medicamente cost
volum compensate 50%
pentru pensionari cf HG nr
186/2009 privind aprobarea
Programului pentru
compensarea cu 90% a
prețului de referință al
medicamentelor, cu
modificările și completările
ulterioare
- medicamente cost
volum compensate 40%
pentru pensionari cf HG nr
186/2009 privind aprobarea
Programului pentru
compensarea cu 90% a
prețului de referință al
medicamentelor, cu
modificările și completările
ulterioare
Medicamente pentru boli
cronice cu risc crescut
utilizate in programele
nationale cu scop curativ, din
care

391,310

391,260

99.99

5,210

5,173

99.29

4,160

4,139

99.50

37,960,700

37,960,480

100.00

Programul national
detratament pentru boli rare
Programul national de
tratament al bolilor
neurologice
Programul national de
tratament al hemofiliei si
talasemiei

4,794,420

4,794,388

100.00

1,416,750

1,416,720

100.00

Programul national de
diabet zaharat

12,803,690

12,803,690

100.00

6605.03.02

13,431,000

0

Programul national de
boli endocrine

0

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

388,420

388,395

99.99

Programul national de
oncologie

15,196,820

15,196,762

100.00

Programul national de
sanatate mintala
Sume pentru medicamente
utilizate in programele
nationale cu scop curativ
care fac obiectul contractelor
de tip COST VOLUM, din

0
1,113,000
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3,360,600

3,360,525

100.00

care:
- Subprogramul de
tratament medicamentos al
bolnavilor cu afectiuni
oncologice (adulti si copii)
- Programul national de
tratament pentru boli rare
(purpura trombocitopenica)
- Programul national de
tratament pentru boli rare
(alte medicamente cu circuit
inchis)
- Programul national de
tratament al bolilor
neurologice
Materiale sanitare specifice
utilizate in programele
nationale cu scop curativ

3,325,620

3,325,566

100.00

34,980

34,959

99.94

0

0

0

6605.03.03

494,000

Programul national de
diabet zaharat
Programul national de
diabet zaharat-pompe
insulina si materiale
consumabile, sisteme pompa
de insulina cu senzori de
monitorizare continua a
glicemiei si sisteme
monitorizare continua a
glicemiei
Programul national de
ortopedie

1,522,480

1,522,445

100.00

1,312,360

1,312,360

100.00

37,480

37,456

99.94

172,640

172,629

99.99

Subprogramul de
tratament al surditatii prin
proteze auditive implantabile
Programul national de
terapie intensiva a
insuficientei hepatice

0

0

Programul national
detratament pentru boli rare

0

Programul national de
boli cardiovasculare

0

Programul national de
sanatate mintala
Subprogramul de
recontructie mamara dupa
afectiuni oncologice prin
endoprotezare
~ Programul national de
diagnostic si tratament cu
ajutorul aparaturii de inalta
performanta, din care:

0

0

0

- Subprogramul de
radiologie interventionala
- Subprogramul de

0

0
0
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diagnostic si tratament al
epilepsiei rezistente la
tratamentul medicamentos
- Subprogramul de
tratament al hidrocefaliei
congenitale sau dobandite la
copil
- Subprogramul de
tratament al durerii neuropate
prin implant de
neurostimulator medular
Servicii medicale de
hemodializa si dializa
peritoneala
Dispozitive si echipamente
medicale
Servicii medicale in
ambulator
Asistenta medicala primara,
din care:
~ activitatea curenta
~ centre de permanenta
~ servicii de monitorizare
a starii de sanatate a
pacienților în condițiile art 8,
alin 3^1 - 3^3 din Legea nr
136/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare
Asistenta medicala pentru
specialitati clinice
Asistenta medicala
stomatologica
~ activitatea curenta
~ personal contractual
Asistenta medicala pentru
specialitati paraclinice, din
care:
~ activitatea curenta
~ Subprogramul de
monitorizarea a evolutiei
bolii la pacientii cu afectiuni
oncologice prin PET-CT
~ sume pentru evaluarea
anuala a bolnavilor cu diabet
zaharat (hemoglobina
glicată)
~ Subprogramul de
diagnostic genetic al tumorii
solide maligne (sarcom
Ewing și neuroblastom) la
copii și adulți
Asist.medic.in centre
med.multifunctionale(servici
i medicale de recuperare),
din care:
~ activitatea curenta

0

0

6605.03.04

6,864,000

20,698,480

20,698,480

100.00

6605.03.05

1,106,000

3,445,000

3,445,000

100.00

6605.04

19,902,000

58,917,030

58,781,740

99.77

6605.04.01

11,942,000

35,408,170

35,386,490

99.94

11,780,000
162,000

34,889,000
482,000

34,869,691
479,629

99.94
99.51

37,170

37,170

100.00

6605.04.02

5,090,000

14,783,000

14,742,056

99.72

6605.04.03

356,000

981,000

978,961

99.79

356,000
0

981,000
0

978,961
0

99.79

2,354,000

7,350,860

7,282,904

99.08

2,343,000

7,321,000

7,253,044

99.07

6605.04.04

0

11,000

29,860

29,860

100.00

0

6605.04.05

160,000

394,000

391,329

99.32

160,000

394,000

391,329

99.32
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~ personal contractual
Servicii de urgenta
prespitalicesti si transport
sanitar
Servicii medicale in unitati
sanitare cu paturi
Spitale generale, din care:
~ activitatea curenta
~ Subprogramul de
diagnostic si de monitorizare
a bolii minime reziduale a
bolnavilor cu leucemii acute
prin imunofenotipare,
examen citogenetic si/sau
FISH si de biologie
moleculară la copii și adulți
~ Programul national de
diagnostic si tratament cu
ajutorul aparaturii de inalta
perfomanta
~Subprogramul de
radioterapie a bolnavilor cu
afectiuni oncologice
Unitati de recuperarereabilitare a sanatatii, din
care:
~ activitatea curenta
~ personal contractual
Ingrijiri medicale la
domiciliu
Prestatii medicale acordate in
baza documentelor
internationale
CHELTUIELI PENTRU
ASIGURARI SI
ASISTENTA SOCIALA
Asigurari si asistenta sociala
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL IX - Asistenta
sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Asistenta sociala in caz de
boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de
boli
Asistenta sociala pentru
familie si copii
PLATI EFECTUATE IN
ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL
CURENT (cod 85)
TITLUL XV PLATI
EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI

0
6605.05

56,000

228,960

228,370

99.74

6605.06

30,673,000

92,516,210

92,503,928

99.99

6605.06.01

30,673,000
30,673,000

92,516,210
92,516,210

92,503,928
92,503,928

99.99
99.99

0

0

0
6605.06.04

0

0

0
0
0

6605.07

40,000

124,880

120,833

96.76

6605.11

259,650

4,271,840

4,210,360

98.56

50.05

13,996,000

22,997,760

22,994,815

99.99

68.05
68.05.01

13,996,000
13,996,000

22,997,760
22,997,760

22,994,815
22,996,187

99.99
99.99
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13,996,000

22,997,760

22,996,187

99.99

57.02
57.02.01

13,996,000
13,996,000

22,997,760
22,997,760

22,996,187
22,996,187

99.99
99.99

68.05.05

7,465,000

15,242,240

15,239,658

99.98

68.05.05.01

7,465,000

15,242,240

15,239,658

99.98

68.05.06

6,531,000

7,755,520

7,755,157

100.00

84

0

0

-1,372

85

0

0

-1,372
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RECUPERATE IN ANUL
CURENT (cod 85.01)
Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in
anul curent pentru asistenta
sociala
Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in
anul curent pentru asistenta
sociala

85.01

0

85.01.03

0

-1,372

-1,372

Mentionam ca in suma de 419.229.615 lei sunt incluse si sumele deduse de angajatori
conform declaratiei 112 depusa la ANAF (14.055,00 lei).
Toate cheltuielile prezentate in tabelul de mai sus s-au efectuat in baza contractelor
incheiate cu furnizorii de servicii medicale autorizati si evaluati pentru toate tipurile de asistenta
medicala mentionate.
Din executia cheltuielilor cu serviciile medicale, rezultă că platile efectuate in suma de
278.818.769 lei reprezinta 99,96% faţă de prevederile bugetare pentru anul 2020 in suma de
279.943.260 lei.
Pentru cheltuielile de personal prevederile bugetare aprobate pe anul 2020 au fost in suma
de 4.711.520 lei, platile efectuate fiind de 4.629.119 lei .
Plăţile la cheltuielile de personal s-au efectuat cu încadrarea pe fiecare articol
bugetar,respectând numărul maxim de posturi aprobate.
În ce priveste cheltuielile de administrare a fondului-cheltuieli de intretinere si functionare
pentru bunuri si servicii - plăţile la data de 31.12.2020 au fost de 506.773 lei.
Pentru cheltuielile cu asistenţa socială, plăţile sunt în sumă de 22.994.815 lei , bugetul
alocat fiind de 22.997.760 lei .
La titlul „ Transferuri din bugetul FNUASS catre unitatile sanitare pentru acoperirea
cresterilor salariale” bugetul aprobat la data de 31.12.2020 este in suma de 112.443.790 lei iar
platile efectuate la acesta data sunt in suma de 112.443.153 lei. Mentionam faptul ca incepand cu
anul 2018, pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice aflate in relatie contractuala cu
CAS Vrancea, influentele salariale privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, se
asigura prin transferuri din bugetul FNUASS de la o pozitie distincta, conform prevederilor
O.U.G. nr.114 / 2017, privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare pentru personalul
incadrat in unitatile sanitare.
Efectuarea plăţilor şi inregistrarea cheltuielilor s-au realizat pe bază de documente
justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale privind recepţia bunurilor materiale,
prestarea serviciilor, achitarea salariilor şi altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor către bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor de sănătate, precum şi alte obligaţii
potrivit dispoziţiilor legale. Toate plăţile şi cheltuielile efectuate au avut viza de control financiar
preventiv propriu cu respectarea întocmai a prevederilor Legii Finanţelor Publice nr.500/2002,
OMFP nr.1792/2002 şi Legii controlului financiar preventiv nr.119/1999, urmărindu-se
parcurgerea corecta a celor patru faze ale execuţiei bugetare respective angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata.
DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE
Realizarea creditelor de angajament aferente anului 2020
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Denumire indicator

Total
Materiale si prestari de servicii cu caracter
medical, din care:
Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice si dispozitive medicale
Medicamente cu si fara contributie personala,
din care:
~ activitatea curenta
~ medicamente 40% - conform HG nr.
186/2009 privind aprobarea Programului pentru
compensarea cu 90% a prețului de referință al
medicamentelor, cu modificările și completările
ulterioare
~ personal contractual
~ sume cost volum , din care:
- medicamente cost volum (fără medicamente
pentru pensionri cu compensare 90% pe sublista
B)
- medicamente cost volum compensate 50%
pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind
aprobarea Programului pentru compensarea cu
90% a prețului de referință al medicamentelor,
cu modificările și completările ulterioare
- medicamente cost volum compensate 40%
pentru pensionari cf HG nr 186/2009 privind
aprobarea Programului pentru compensarea cu
90% a prețului de referință al medicamentelor,
cu modificările și completările ulterioare
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizate in programele nationale cu scop
curativ, din care:
Programul national de tratament pentru boli rare
Programul national de tratament al hemofiliei si
talasemiei
Programul national de diabet zaharat
Programul national de transplant de organe,
tesuturi si celule de origine umana
Programul national de oncologie
Sume pentru medicamente utilizate in
programele nationale cu scop curativ care fac
obiectul contractelor de tip COST VOLUM,
din care:
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu
afectiuni oncologice(adulti si copii)
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Credite de
angajament
aprobate
definitiv an
2020

Credite de
angajament
realizate la
data de
31.12.2020

Grad de
realizare
%

400.988.900,00

399.226.984,08

99,56

288.535.110,00

286.783.831,08

99,39

130.679.580,00

129.852.620,49

99,37

64.611.200,00

64.167.842,51

99,31

63.102.000,00

62.669.662,26

99,31

837.000,00

836.955,50

99,99

21.000,00
651.200,00

21.000,00
640.224,75

100,00
98,31

623.400,00

613.503,34

98,41

15.500,00

14.853,37

95,83

12.300,00

11.868,04

96,49

40.200.410,00

40.096.192,41

99,74

4.668.360,00

4.607.139,30

98,69

1.246.670,00

1.245.509,99

99,91

13.811.070,00

13.810.671,55

100,00

407.000,00

405.640,85

99,67

16.506.000,00

16.505.872,92

100,00

3.561.310,00

3.521.357,80

98,88

3.479.000,00

3.439.855,06

98,87

Programul national de tratament pentru boli rare
(purpura trombocitopenica)
Materiale sanitare specifice utilizate in
programele nationale cu scop curativ, din care:
Programul national de diabet zaharat
Programul national de diabet zaharat-pompe
insulina si materiale consumabile
Programul national de ortopedie
Servicii medicale de hemodializa si dializa
peritoneala
Dispozitive si echipamente medicale
Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala primara, din care:
~ activitatea curenta
~ centre de permanenta
~ servicii de monitorizare a starii de sanatate a
pacienților în condițiile art 8, alin 3^1 - 3^3 din
Legea nr 136/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare
Asistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica
Asistenta medicala pentru specialitati
paraclinice, din care:
~ activitatea curenta
~ sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu
diabet zaharat (hemoglobina glicata)
Asistenta medicala in centrele medicale
multifunctionale
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport
sanitar
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Ingrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate in baza
documentelor internationale
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
TRANSFERURI CURENTE
Transferuri din bugetul fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate către unitățile
sanitare pentru acoperirea creșterilor
salariale, din care:
~ influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) din
Legea nr.153/2017,cu modificările și completările
ulterioare
influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3 din Legeacadru nr. 153/2017,cu modificările și completările
ulterioare
25

82.310,00

81.502,74

99,02

1.506.100,00

1.500.492,16

296,23

1.292.100,00

1.290.252,80

99,86

51.000,00

50.023,80

98,09

163.000,00

160.215,56

98,29

21.112.870,00

20.927.141,72

99,12

3.249.000,00
59.242.440,00
35.619.000,00
35.048.000,00
482.000,00

3.160.951,69
58.857.160,44
35.436.774,05
34.868.754,55
479.019,50

97,29
99,35
99,49
99,49
99,38

89.000,00

89.000,00

100,00

15.161.000,00
965.000,00

15.009.034,74
958.610,00

99,00
99,34

7.094.440,00

7.063.271,15

99,56

7.058.000,00

7.031.011,15

99,62

36.440,00

32.260,00

88,53

403.000,00

389.470,50

96,64

223.810,00

223.809,98

100,00

94.000.460,00
116.980,00

93.462.388,96
116.017,98

99,43
99,18

4.271.840,00

4.271.833,23

100,00

112.453.790,00

112.443.153,00

99,99

112.453.790,00

112.443.153,00

99,99

107.546.290,00

107.545.653,00

100,00

98.865.070,00

98.865.002,00

100,00

127.450,00

127.436,00

99,99

influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din Legeacadru nr. 153/2017, cu modificările și
completările ulterioare
~influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea
nr.153/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare, din care:
- influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea
nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din
diferenţa dintre salariul de bază, solda de
funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de
încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi
cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34,
alin(1) din OUG nr.114/2018 cu modificarile si
completarile ulterioare
- influente financiare determinate de cresterile
salariale prevazute de art.38, alin.4 din Legea
nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din
diferenţa dintre salariul de bază, solda de
funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de
încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi
cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45
din Legea nr.5/2020
~ majorarea acordată suplimentar drepturilor
salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru
personalul din unităţile sanitare publice, conform
art.3^1 din Legea nr.19/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare
~majorarea acordată suplimentar drepturilor
salariale cuvenite, in cuantum de 75%, pentru
personalul din unităţile sanitare publice, conform
art.4, alin.(6) din OUG 147/2020
Transferuri pentru stimulentul de risc, din
care:
~ sume alocate in baza OUG nr.43/2020 si a
Ordinului CNAS nr.540/2020 cu modificarile si
completarile ulterioare
~ sume alocate in baza Legii nr.82/2020 de
aprobare a OUG nr.43/2020 si a Ordinului CNAS
nr.1192/2020

42.630,00

42.627,00

99,99

7.508.870,00

7.508.660,00

100,00

4.234.110,00

4.233.900,00

100,00

3.274.760,00

3.274.760,00

100,00

897.410,00

897.075,00

99,96

104.860,00

104.853,00

99,99

4.907.500,00

4.897.500,00

99,80

3.772.500,00

3.772.500,00

100,00

1.135.000,00

1.125.000,00

99,12

Situatia numarului de acte aditionale incheiate de C.A.S. Vrancea, pe tipuri de asistenta
medicala la 31.12.2020, se prezinta astfel :
Tip asistenta medicala
Nr. de furnizori cu care au
fost incheiate acte aditionale
la data de 31.12.2020
Medicamente cu si fara contributie
64
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
2
Dispozitive si. echipamente medicale
61
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Asistenţa med. Primară
Asistenţa medicala ambulatorie clinica
Asistenta medicla stomatologica
Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice
Asistenta medicala in centrele medicale
multifunctionale
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu

133
44
32
15
2
1
8
3

Principalele activităţi desfăsurate în anul 2020 de către Directia Relatii Contractuale au fost:
 Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale;
 Negocierea, contractarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor
medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 Furnizarea de informaţii în ce priveste conditiile de contractare, conditiile de acordare a
serviciilor medicale, farmaceutice si dispozitive medicale în baza contractelor încheiate,
respectiv conditiile de decontare;
 Monitorizarea derulării contractelor;
 Aplicarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare in situatia constatarii nerespectarii, de
catre furnizori, a legislatiei incidente sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 Furnizarea de informaţii in ce priveste accesarea serviciilor medicale de catre asigurati;
 Organizarea întâlnirilor trimestriale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si
dispozitive medicale;
 Asigurarea activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii, încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor
ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor
acorduri internaţionale, cu respectarea prevederilor legale;
 Actualizarea datelor si informatiilor publice pe site-ul institutiei pentru toate domeniile de
asistentă medicală;
 Fundamentarea proiectului de rectificare a bugetului pentru anul in curs si a proiectului de
buget al FNUASS pentru anul urmator.
Pentru asigurarea accesului populatiei judetului la servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale în anul 2020, C.A.S Vrancea a încheiat, acte adiţionale de prelungire a
valabilitatii contractelor incheiate in anul 2018 şi contracte de furnizare de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale cu furnizori noi, cu respectarea prevederilor actelor
normative cu incidenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.
Activitatea de contractare a avut în vedere asigurarea furnizării serviciilor medicale,
medicamentelor şi dispozitivelor medicale ale populaţiei pe întreg teritoriul judeţului.
Medicamente cu si fara contributie personala in tratament ambulatoriu
In anul 2020 s-au eliberat medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul
ambulatoriu şi materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al
bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate prin intermediul a 64 de furnizori de servicii farmaceutice aflati in
relatii contractuale cu C.A.S. Vrancea, din care:
27

- 25 puncte de lucru (oficine locale de distributie) din mediul rural;
-129 farmacii structurate astfel: 60 in mediul urban si 69 in mediul rural.
Contractele cu furnizorii de servicii farmaceutice sunt incheiate atat pentru eliberarea de
medicamente gratuite si compensate cat si pentru materiale sanitare si medicamente necesare
pacientilor inscrisi in programele nationale de sanatate.
Raportarea consumului de medicamente de catre furnizorii de servicii farmaceutice,
descarcarea si validarea acestuia, precum si emiterea, descarcarea si validarea facturilor
electronice, se desfasoara in totalitate prin SIUI si ERP .
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 59.257,68 mii lei ,
respectiv in suma de 64.611,20 mii lei.
In anul 2020 au fost validate si decontate facturi in valoare de 59.254,10 mii lei aferente
consumului de medicamente cu si fara contributie personala- activitate curenta (57.991,84 mii lei),
facturi aferente consumului pentru medicamente cost-volum (400,57 mii lei), facturi aferente
pentru decontarea contributiei personale pentru personalul medico-sanitar si contractual din
unitatile sanitare publice din sectorul de stat (21,00 mii lei) si facturi aferente consumului
medicamentelor cu valoare de compensare 40% finantate din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii ( 840,69 mii lei).
Platile efectuate pentru medicamente cu si fara contributie personala reprezinta 21,20% din
totalul platilor pentru materiale si prestari servicii cu caracter medical realizate in perioada
ianuarie - decembrie 2020.
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop
curativ
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 37.960,70 mii lei ,
respectiv in suma de 40.200,41 mii lei. Valoarea totala a platilor a fost de 37.960,48 mii lei .
Valoarea totală a plătilor de 37.960,48 mii lei reprezintă:
- tratamentul bolnavilor cu boli rare cu finantare din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate (4.794,39 mii lei);
- tratamentul bolnavilor cu hemofilie si talasemie cu finantare din bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate (1.416,72 mii lei);
- tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat (antidiabetice orale si de tipul insulinelor) cu finantare
din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (12.803,69 mii lei);
- tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu a pacientilor cu transplant cu finantare din
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (388,40 mii lei);
- tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice cu finantare din bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate (15.196,76 mii lei);
- tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice si boli rare – contracte de tip cost volum, cu
finantare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (3.360,52 mii lei).
Platile efectuate pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în
programele naţionale cu scop curativ reprezinta 13,60 % din totalul platilor pentru materiale si
prestari servicii cu caracter medical realizate in perioada ianuarie- decembrie 2020
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 1.522,48 mii lei,
respectiv in suma de 1506,10 mii lei. Valoarea totala a platilor a fost de 1.522,45 mii lei.
Plăţile efectuate pentru materialele sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu
scop curativ reprezintă 0,50 % din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter
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medical realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020
Valoarea totală a plăţilor de 1.522,45 mii lei reprezintă:
- tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat (teste automonitorizare adulti si copii si pompe
insulina) cu finantare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
(1.349,82 mii lei);
- tratamentul bolnavilor inclusi in Programul national de ortopedie cu finantare din bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (172,63 mii lei).
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 20.698,48 mii lei,
respectiv in suma de 21.112,87 mii lei. Valoarea totala a platilor a fost de 20.698,48 mii lei .
Plăţile efectuate pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală reprezintă
7,4% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în
perioada ianuarie – decembrie 2020.
Valoarea totală a plăţilor de 20.698,48 mii lei reprezintă tratamentul de supleere a functiei
renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica pentru perioada decembrie 2019 – noiembrie
2020 finantat din sume alocate integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate
Dispozitive şi echipamente medicale
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 3.445,00 mii lei,
respectiv in suma de 3.249,00 mii lei.
Din sumele alocate pentru 2020 s-au emis decizii pentru dispozitivele pentru protezare
stomii şi incontinenţă urinară, lentile intraoculare, aparate pentru administrarea continuă cu
oxigen, proteze, orteze, dispozitive pentru copii şi urgenţe. Valoarea totala a deciziilor emise in
anul 2020 a fost de 3.248,92 mii lei, valoarea decontata fiind de 3.445,00 mii lei.
Plăţile efectuate pentru Dispozitive şi echipamente medicale reprezintă 1,20 % din totalul
plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie –
decembrie 2020

Asistenţa medicală primară
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 35.408,17 mii lei,
respectiv in suma de 35.619,00 mii lei.
Valoarea serviciilor validate si decontate in perioada mentionata, a fost in suma totala de
35.401,24 mii lei .
Numarul furnizorilor de servicii medicale asistenta primara in contract cu C.A.S. Vrancea
este de 136 medici de familie, din care 58 in urban si 78 in rural.
Situatia punctajului in asistenta medicala primara in anul 2020.
Trimestrul

Numar puncte “per capita”

Trimestrul I 2020
Trimestrul II 2020

613.416,70
609.999,13
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Numar puncte pentru
servicii medicale
1.138.920,85
991.158,40

Trimestrul III 2020
Trimestrul IV 2020
AN 2020

611.371,81
609.971,41
2.444.759,05

1.103.117,60
1.040.177,00
4.273.433,85

Structura persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale inscrise pe
listele medicilor de familie pe grupe de varsta, in urban si in rural, in anul 2020
Grupe de
liste cu
persoane
beneficare
ale
pachetelor
de servicii,
înscrise**
sub 500

Număr asiguraţi înscrişi****
Nr. medici la
31.12.2020***
0-3

4 - 59

60 şi peste

Total

C1

C2

C3

C4

C5=C2+C3+C4

0

0

0

0

0

500 - 1000

2

15

720

734

1469

1001 - 1500

18

586

10723

7325

18634

1501 - 2000

51

2201

40835

26977

70013

2001 - 2200

18

1210

18322

10570

30102

2201-2500

10

832

11433

6084

18349

2501 - 3000

24

2694

32026

16472

51192

3001 - 3500

8

1059

12703

5719

19481

3501-4000

2

390

3758

1704

5852

peste 4000

3

1507

10181

2634

14322

Total

136

10.494

140.701

78.219

229.414

Urban

58

3.712

58.387

30.523

92.622

Rural

78

6.782

82.314

47.696

136.792

Număr persoane beneficiare ale
pachetului minimal de servicii
medicale înscrise
Grupe de liste
cu persoane
beneficare ale
pachetelor de
servicii,
înscrise**

sub 500

Nr. medici la
31.12.2020***
4 - 59

60 şi
peste

C1

C6

C7

0

0

0
30

Total

C8=C6+C
7
0

Total
persoane
beneficiare
ale
pachetelor
de servicii
înscrise pe
listele
medicilor
de familie
cu liste
proprii
C9=C5+C8
0

500 - 1000
1001 - 1500
1501 - 2000
2001 - 2200
2201-2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501-4000
peste 4000
Total
Urban
Rural

2
18
51
18
10
24
8
2
3
136
58
78

419,00
4.718,00
17.374,00
6.705,00
4.755,00
11.845,00
4.841,00
1.114,00
2.568,00
54.339,00
20.457,00
33.882,00

19,00
253,00
922,00
407,00
216,00
750,00
212,00
47,00
128,00
2.954,00
938,00
2.016,00

438,00
4.971,00
18.296,00
7.112,00
4.971,00
12.595,00
5.053,00
1.161,00
2.696,00
57.293,00
21.395,00
35.898,00

1.907,00
23.605,00
88.309,00
37.214,00
23.320,00
63.787,00
24.534,00
7.013,00
17.018,00
286.707,00
114.017,00
172.690,00

In anul 2020, in baza contractelor pentru asigurarea continuitatii in regim de garda in
centrele de permanenta valoarea totala a serviciilor raportate, validate si decontate a fost in suma
totala de 479,63 mii lei.
In luna decembrie 2020 au fost platite serviciile de monitorizare a starii de sanatate a
pacientilor in conditiile art.8, alin 3^1-3^3 din Legea nr. 136/2020 cu modificarile si
completarile ulterioare, efectuate in luna noiembrie 2020, in suma de 37,17 mii lei.
Plățile efectuate pentru serviciile medicale acordate în asistența medicală primară
reprezintă 12,69 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical
realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020.
Ambulatoriul de specialitate clinice
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 14.738,00 mii lei ,
respectiv in suma de 15.161,00 mii lei.
Serviciile validate si decontate pe acest tip de asistenta in anul 2020 sunt in valoare de
14.743,20 mii lei.
Plățile efectuate pentru serviciile acordate în asistența medicală pentru specialități clinice
reprezintă 5,2 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical
realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020.
Situatia punctajului in asistenta medicala ambulatoriu de specialitate in anul 2020.
Trimestrul
Trimestrul I 2020
Trimestrul II 2020
Trimestrul III 2020
Trimestrul IV 2020
AN 2020

Numar puncte pentru servicii medicale
1.166.630,89
861.307,87
1.145.793,93
1.069.923,41
4.243.656,10

Asistenta medicala stomatologica
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 981,00 mii lei, respectiv
in suma de 965,00 mii lei.
Valoarea serviciilor de medicina dentara validate si platite de CAS Vrancea pentru anul 2020
a fost de 979,27 mii lei.
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S-au efectuat un numar 1227 consultatii, 7145 de tratamente si 46 tratamente urgenta
pachet minimal
Plățile efectuate pentru serviciile acordate în asistența medicală stomatologică reprezintă
0,30% din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical realizate în
perioada ianuarie – decembrie 2020
La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară
s-a avut în vedere : bugetul alocat pentru acest domeniu de asistenţă, numărul de medici dentişti
care au solicitat intrarea în relaţie contractuală cu CAS Vrancea gradul profesional al medicilor,
precum şi locaţia unde îşi desfăşoară activitatea, respectiv mediul urban sau rural.
SITUATIA SERVICIILOR MEDICALE CUPRINSE ÎN PACHETUL DE SERVICII
MEDICALE DE BAZA DE MEDICINĂ DENTARĂ, DECONTATE DIN FONDUL
ALOCAT ASISTENŢEI MEDICALE DENTARĂ, ÎN ANUL 2020

Nr. acte terapeutice din pachetul de baza
ACTE TERAPEUTICE*
copii
0-18 ani

peste
18 ani

Beneficiar
i ai
legilor
speciale

Total număr
acte
terapeutice

C1

C2

C3

C4

C5=C2+C3+C4

Consultaţie - include modelul de
studiu, controlul oncologic și
igienizare

298

51

0

349

Tratamentul cariei simple

458

144

0

602

44

83

0

127

49

16

0

65

37

40

0

77

19

28

0

47

0

32

0

32

121

0

0

121

15

123

1

139

0

4

0

4

2

0

0

2

3

0

0

3

0

121

0

121

Reparaţie proteză

0

4

0

4

Rebazare proteza

0

19

0

19

1

1

0

2

3

443

9

455

Tratamentul afecţiunilor pulpare
cu anestezie
Pansament calmant/drenaj
endodontic
Tratamentul gangrenei pulpare
Tratamentul paradontitelor
apicale (prin incizie) cu anestezie
Tratamentul afecţiunilor
parodonţiului cu anestezie
Extracţia la dinţii temporari cu
anestezie
Extracţia la dinţii permanenţi cu
anestezie
Chiuretaj alveolar și tratamentul
hemoragiei
Decapuşonarea la copii
Reducerea luxaţiei articulației
temporo-mandibulară
Proteza acrilică mobilizabilă pe
arcadă

Element protetic fizionomic
(acrilat/compozit)
Element protetic semi-fizionomic
(metal+acrilat/compozit)
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Reconstituire coroană radiculară
Decond. tulb. funcţ. prin ap.
ortodont., inclusiv trat.
angrenajului invers prin
Tratamentul angrenajului invers
prin exerciţii cu spatula/şedinţă
Obturatia dintelui dupa
tratamentul afectiunilor pulpare
sau al gangrenei
Aparate şi dispozitive utilizate în
tratamentul malformaţiilor
congenitale

7

21

0

28

9

0

0

9

1

0

0

1

53

42

0

95

13

0

0

13

Menţinătoare de spaţiu mobile

1

0

0

1

Sigilare/dinte

87

0

0

87

Fluorizare (pe o arcada dentara)

4

0

0

4

1225

1172

10

2407

TOTAL

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 7.350,86 mii lei,
respectiv in suma de 7.094,44 mii lei impartita in 50% pentru analize de laborator si 50% pentru
radiologie-imagistica.
Repartizarea sumelor contractate pe furnizori s-a facut conform criteriilor din Anexele 19
si 20 la Ordinul comun M.S./C.N.A.S. nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2018 – 2019.
Suma validata si decontata pentru serviciile medicale paraclinice in anul 2020 a fost de
7.283,51 mii lei si reprezintă 2,60 % din totalul plăţilor pentru materiale și prestări servicii cu
caracter medical realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica si
de reabilitare
La 31.12.2020 se aflau in derulare 2 contracte de furnizare servicii medicale pentru
specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriu.
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 394,00 mii lei, respectiv
in suma de 403,00 mii lei.
Pentru evaluarea capacitatii resurselor tehnice si a resurselor umane corespunzatoare celor
2 furnizori , s-au calculat punctaje in baza criteriilor prevazute in Anexa 11B din Ordinul
397/836/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.
In anul 2020 au beneficiat de servicii medicale de recuperare un numar 3.845 asigurati cu
un numar de zile tratament 8.036 si un numar de consultatii de 2486. Serviciile validate si
decontate in anul 2020 pentru acest tip de asistenta au fost in valoare de 392.60 mii lei si
reprezintă 0,14 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical
realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020
Ingrijiri la domiciliu
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In anul 2020 s-au derulat 3 contracte, pentru un numar de 3 furnizori de ingrijiri la
domiciliu.
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 124.88 mii lei ,
respectiv in suma de 116,98 mii lei.
Suma validata si decontata pentru serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu in anul 2020
a fost de 122,03 mii lei si reprezintă 0,04 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii
cu caracter medical realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020
Numarul recomandarilor de ingrijiri medicale la domiciliu depuse si aprobate de C.A.S.
Vrancea in anul 2020 a fost de 113, numarul persoanelor beneficiare de servicii medicale de
ingrijiri la domiciliu a fost de 95, totalul serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu realizate fiind
de 8.229.
Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar
In anul 2020 s-a aflat in derulare contractul cu o unitate privata pentru transport sanitar
neasistat .
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 228,96 mii lei, respectiv
in suma de 223,81 mii lei.
Valoarea serviciilor validate si decontate pentru aceasta asistenta, in anul 2020 a fost de
228,37 mii lei si reprezintă 0,08 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu
caracter medical realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020
Tip
autovehicu
l*

Număr
autovehicul
e

Transport
sanitar
neasistat
A1,A2
A1,A2
TOTAL

Total Km efectiv parcurşi în
mediul urban**)

Total Km efectiv parcurşi în
mediul rural**)

Contracta
ţi

Realiza
ţi

Deconta
ti

Contracta
ţi

3

22.598,00

22.598,0
0

22.598,00

74.175,83

3

1.666,00

1.666,00

12.923,00

3

24.264,00

24.264,00

87.098,83

1.666,00
24.264,0
0

Realiza
ţi

Deconta
ti

74.175,8
3
12.923,0
0
87.098,8
3

Tarif
pe Km
parcur
s
( lei )

74.175,83
12.923,00
87.098,83

2,18
2,62
x

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
In anul 2020 s-au derulat un numar 8 contracte cu furnizorii de servicii din asistenta
medicala spitaliceasca, din care 5 spitale publice si 3 private .
Creditele bugetare si de angajament aprobate in perioada ianuarie-decembrie 2020
corespunzatoare acestui domeniu de asistenta medicala au fost in suma de 92.516,21 mii lei,
respectiv in suma de 94.000,46 mii lei.
Suma decontata in anul 2020 la acest tip de asistenta a fost de 92.516,21 mii lei , si
reprezintă 33,18 % din totalul plăților pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical
realizate în perioada ianuarie – decembrie 2020.

Denumirea
unităţii
sanitare cu
paturi
0
Spitalul
Judetean

Total sumă
decontată
aferenta
contractelo
r ianuariedecembrie
2020, din
care :
1=2+7+8
63.392,22

Total
indicatori
realizaţi, din
care :
2=3+4+5+6+
7
43.533,52

DRG
/ACUTI
NON
DRG, din
care:
3
37.753,2
6

CRONIC
I

INGRIJIRI
PALEATIV
E

SPITALI
ZARE
DE ZI

Total
cheltuiala
efectivă în
limita
contractul
ui

4

5

6

7

4.160,94

16.404,45

1.619,32
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0,00

Cheltuiala
efectivă
realizată
peste
valoarea
de
contract şi
decontată
8
3.454,25

de Urgenta
"Sf.
Pantelimon
" Focsani
Spitalul
Municipal
Adjud
Spitalul
Orasenesc
Panciu
Spitalul
N.N.
Saveanu
Vidra
Spitalul de
Psihiatrie
Cronici
Dumbraven
i
S.C.
Materna
S.R.L.
S.C.
Mediconst
S.R.L.
S.C.
Euromedic
S.R.L.
S.C.
Laurus
Medical
S.R.L.
S.C. Expert
Medical
S.R.L.
TOTAL

13.264,35

4.540,25

3.801,54

292,96

180,96

264,79

6.306,63

2.417,47

4.046,27

2.859,70

2.140,42

328,79

0,00

390,49

1.131,26

55,31

3.553,35

1.937,52

1.470,45

245,03

0,00

222,04

1.615,83

0,00

6.920,99

4.476,57

0,00

4.460,20

0,00

16,37

2.444,42

0,00

553,87

480,25

466,67

0,00

0,00

13,58

38,47

35,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

695,78

541,30

0,00

0,00

0,00

541,30

65,35

89,13

1.035,59

876,64

0,00

0,00

876,64

152,74

6,21

93.462,42

59.245,75

0,00
45.632,3
4

6.946,30

180,96

6.486,15

28.159,15

6.057,52

La titlul „ Transferuri din bugetul FNUASS catre unitatile sanitare pentru acoperirea
cresterilor salariale” bugetul aprobat la data de 31.12.2020 este in suma de 107.546,29 mii lei iar
platile efectuate la aceeasi data sunt in suma de 107.545,66 mii lei. Mentionam faptul ca
incepand cu anul 2018, pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice aflate in relatie
contractuala cu CAS Vrancea, influentele salariale privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, se asigura prin transferuri din bugetul FNUASS de la o pozitie distincta, conform
prevederilor O.U.G. nr.114 / 2017, privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare pentru
personalul incadrat in unitatile sanitare
Programe naţionale de sanatate
Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, orientate
spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică şi sunt elaborate de către
Ministerul Sănătăţii cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Se derulează în mod
distinct după cum urmează:
a) de către Ministerul Sănătăţii - programele naţionale de sănătate publică;
b) de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - programele naţionale de sănătate curative.
Programele naţionale de sănătate derulate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au
drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii
publice, obiectivul general fiind îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei
de viaţă a bolnavilor.
Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor
naţionale de sănătate, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale se eliberează
de catre farmaciile cu circuit deschis, respectiv farmaciile cu circuit închis din unităţile sanitare cu
paturi care derulează programe naţionale de sănătate, aflate în relaţie contractuală cu casele de
35

asigurări de sănătate e judeţene, fără a încasa contribuţie personală de la asiguraţi, acestea fiind
decontate integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
Programele naţionale de sănătate curative se finanţează de la bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări,
în condiţiile legii.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări sociale de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, răspunde de asigurarea,
evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi
analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele naţionale de sănătate curative.
Sumele aprobate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative se alocă
lunar, la solicitările caselor de asigurări de sănătate, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor
de specialitate, în funcţie de indicatorii realizaţi şi în limita fondurilor aprobate cu această
destinaţie, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice.
Pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative în cadrul cărora se asigură
medicamente, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, servicii
medicale paraclinice, casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu unităţile de specialitate.
Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri
şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privaţi de servicii
medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. Acestea au
obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile
a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma
evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi
activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.
In anul 2020, programele nationale de sănătate s-au derulat in baza contractelor incheiate
cu furnizorii de servicii medicale, dupa cum urmeaza:
NR.
CRT.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROGRAM

UNITATI

Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
Focşani
-farmacii cu circuit deschis
Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
Programul naţional de diabet zaharat
Focşani
-farmacii cu circuit deschis
Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
Programul naţional de diagnostic si
Focşani
tratament pentru boli rare
-farmacii cu circuit deschis
Programul naţional de tratament al Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
hemofiliei si talasemiei
Focşani
Programul naţional de transplant de
farmacii cu circuit deschis
organe
( stare posttransplant)
Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
Programul
naţional
de
ortopedie
Focşani
( endoprotezaţi)
Spitalul Municipal Adjud
Programul national de supleere a functiei Spitalul Jud. De Urgenţă “ Sf. Pantelimon”
renale la bolnavii cu insuficienta renala
Focşani
cronica
S.C. Diaverum Romania S.R.L.
Programul naţional de oncologie

Obiectivul principal al C.A.S. Vrancea pentru anul 2020 l-a reprezentat asigurarea
fondurilor necesare pentru derularea optimă a programelor naţionale de sănătate la nivelul
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judeţului astfel încat toţi pacienţii eligibili să beneficieze de tratamentul specific programului din
care fac parte.
Situaţia indicatorilor specifici aferenti programelor/subprogramelor nationale de sanatate
cu scop curativ derulate in judetul Vrancea, in anul 2020 este redata in tabelul de mai jos:
Program de
sănătate curativ
Subprogramul de
tratament al
bolnavilor cu
afecţiuni
oncologice
Medicamente
eliberate in baza
contractelor costvolum

Programul
naţional de diabet
zaharat

Program naţional
de tratament al
hemofiliei şi
talasemiei

Indicatori fizici
Denumire indicator
Valoare
fizic
(nr.)

Indicatori de eficienţă
Denumire indicator
Valoare (LEI)
de eficienţă

număr bolnavi trataţi

1.213

cost mediu/bolnav
tratat

13.505,84

24

cost mediu/bolnav
tratat

146.736,84

număr bolnavi cu
afectiuni oncologice
trataţi
numar bolnavi cu
purpura
trombocitopenica
imuna cronica
număr de bolnavi cu
diabet zaharat trataţi
număr de persoane
cu diabet evaluaţi
prin dozarea HbA1c
număr copii cu
diabet zaharat
automonitorizaţi
număr adulţi cu
diabet zaharat
automonitorizaţi
numar bolnavi cu
diabet zaharat tip 1
beneficiari de
materiale
consumabile pentru
sisteme de
monitorizare
glicemica continua
număr bolnavi cu
diabet zaharat
beneficiari de
materiale
consumabile pentru
pompele de insulină
numar de bolnavi cu
hemofilie
congenitala fara
inhibitori/ de scurta
durata
numar de bolnavi cu

2
11.280
1.444
63
2.742

3

cost mediu/ bolnav
cu purpura
trombocitopenica
imuna cronica
cost mediu/bolnav cu
diabet zaharat tratat
cost mediu/dozare de
hemoglobină
glicozilată
Cost mediu/ copii cu
diabet zaharat
automonitorizaţi
Cost mediu/ adulţi
cu diabet zaharat
automonitorizaţi
cost mediu/ bolnav
cu diabet zaharat tip
1 beneficiar de
materiale
consumabile pentru
sisteme de
monitorizare
glicemica continua

25.205,40
1.271,13
20,00
1.404,44
442,97

10.463,67

1

cost mediu/bolnav
beneficiar de
materiale
consumabile pentru
pompa de insulină/an

3.155,88

3

cost mediu/ bolnavi
cu hemofilie
congenitala fara
inhibitori/ de scurta
durata

14.867,81

4

cost mediu/ bolnavi

308.899,21
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hemofilie
congenitala fara
inhibitori/ boala von
Willebrand cu
substitutie
profilactica continua
număr de bolnavi cu
hemofilie cu
substituţie „on
demand”
număr de bolnavi cu
boala Fabry

Programul
naţional de
tratament pentru
boli rare

număr de bolnavi cu
mucoviscidoza copii
număr de bolnavi cu
mucoviscidoza
adulti
număr de bolnavi cu
scleroza laterala
amiotrofica
număr de bolnavi cu
sindrom Prader Willi
număr de bolnavi cu
angioedem ereditar
numar de bolnavi cu
fibroza pulmonara
idiopatica
numar bolnavi cu
purpura
trombocitopenica
imuna cronica

8

cu hemofilie
congenitala fara
inhibitori/ boala von
Willebrand cu
substitutie
profilactica continua
cost mediu/bolnav cu
hemofilie cu
substituţie „on
demand”

10.033,21

7

cost mediu/bolnav cu
boala Fabry

536.305,90

7

cost mediu/bolnav cu
mucoiscidoza copii

31.214,09

1

cost mediu/bolnav cu
mucoiscidoza adulti

20.644,25

4
1
3
2

1

cost mediu/bolnav cu
scleroza laterala
amiotrofica
cost mediu/bolnav cu
sindrom Prader Willi
cost mediu/bolnav cu
angioedem ereditar
cost mediu/ bolnav
cu fibroza pulmonara
idiopatica
cost mediu/ bolnav
cu purpura
trombocitopenica
imuna cronica

3.959,93
6.491,21
160.205,38
88.104,53

43.254,76

Programul
national de
ortopedie

număr bolnavi adulţi
endoprotezaţi

80

cost mediu/bolnav
adult endoprotezat

1.801,38

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

numar bolnavi tratati
pentru stare
posttransplant
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cost mediu/bolnav
tratat pentru stare
posttransplant

9.658,12

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

număr de bolnavi
trataţi prin
hemodializă
convenţională
număr de bolnavi
trataţi prin
hemodiafiltrare
intermitentă on-line
număr de bolnavi
trataţi prin dializă
peritoneală continuă

353

cost mediu/şedinţă
de hemodializă
convenţională

567,97

20

cost mediu/şedinţă
de hemodiafiltrare
intermitentă on-line

636,00

9

cost mediu/bolnav
tratat prin dializă
peritoneală continuă

40.647,64
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MEDIC ŞEF
In cursul anului 2020, au fost efectuate urmatoarele activităţi :
 preluarea si analiza consumului de medicamente transmis de unitatile sanitare cu paturi
si centrele de dializa
 prelucrarea lunara, verificarea si transmiterea la CNAS a anexelor necesare raportarii
taxei Clawback
 verificarea si transmiterea documentelor solicitate de instante privitor la codurile CIM
contestate de detinatorii de autorizatii de punere pe piata
 verificarea si validarea medicala a certificatelor de concediu medical
 soluţionarea în termenul legal a sesizărilor primite de la asiguraţi
 informarea medicilor prescriptori cu privire la modificarile legislative aparute in cursul
anului
 raportarea lunara / trimestriala la CNAS a indicatorilor fizici si de eficienta realizati
pentru programele nationale de sanatate derulate de CAS Vrancea
 verificarea indeplinirii criteriilor medicale pentru acordarea serviciilor de ingrijiri la
domiciliu si clasificarea in functie de scoul ECOG si criteriile de gravitate
 urmarirea intereselor asiguratilor referitoare la calitatea serviciilor medicale acordate de
catre furnizorii de servicii medicale, medicamemte,dispositive medicale si ingrijiri aflati
in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate prin aplicarea chestionarelor de
satisfactie a asiguratilor
 verificarea corectitudinii documentelor medicale intocmite de furnizorii de servicii
medicale cu ocazia participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale,
medicamente si dispozitive medicale
 activitatea privind avizarea solicitarilor de plati pentru servicii medicale acordate in
afara tarii/eliberarea formularului E112/S2
COMPARTIMENTUL CONTROL
În anul 2020, conform planului anual de activitate avizat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, pentru structura de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, (compusă
din 5 consilieri superiori) a fost prevăzut un număr de 57 acţiuni de control la furnizorii de servicii
medicale, medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare.
A fost realizat efectiv un număr de 180 acţiuni de control, din care:
 180 controale la furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală.
Nu au fost efectuate controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de
concedii medicale conform OUG nr.158/2005.
Cele 180 de acţiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente,
dispozitive medicale şi materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acţiuni de control, astfel:
 57 acţiuni de control tematic;
 124 acţiuni de control operativ;
Nu au fost efectuate acţiuni de control inopinat.
Urmare acţiunilor de control derulate în anul 2020 au fost imputate sume în valoare de
35.067,76 lei, iar sumele recuperate au fost în valoare de 35.067,76 lei
Activitatea de control s-a desfasurat conform planului de activitati , in conformitate cu
prevederile legale in vigoare , a contribuit la realizarea obiectivelor generale si specifice ale
sistemului de asigurari sociale de sanatate si a avut drept scop protejarea intereselor asiguratilor si
buna gestionare financiara a FNUASS.
Atribuţii :
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realizarea acțiunilor de control conform planului anual de activități, precum și a acțiunilor
de control operativ și inopinat dispuse de Directorul General al CAS Vrancea privind
furnizorii de servicii medicale , medicamente, dispozitive medicale aflați sau care s-au
aflat în relații contractuale cu CAS Vrancea, precum și pentru situațiile prevăzute în
OUG 158/2005 privind concediile medicale, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultate :
 În anul 2020 , compartimentul control din cadrul CAS Vrancea a efectuat un număr de 180
acțiuni de control, din care : 57 acțiuni de control tematic prevăzute în planul de activitate
pe anul 2020 și 124 de acțiuni de control operativ .
Structura acţiunilor de control efectuate pe domenii de activitate ale furnizorilor, este următoarea:
Nr.
controale
tematice

Nr. controale
operative

Asistenta medicala primara

23

66

Ambulatoriu de specialitate clinic

2

8

Ambulatoriu de specialitate paraclinic

2

2

Ambulatoriu de specialitate stomatologic

1

2

Asistenta medicala spitaliceasca
Asistenta medicala de urgenta si transport
sanitar
Ingrijiri medicale la domiciliu

0

4

1

0

0

0

Asistenta medicala de recuperare-reabilitare

0

0

Furnizori de medicamente

20

42

Dispozitive medicale

1

0

Programe nationale de sanatate
Total

7
57

0
124

Domeniu controlat

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control pe
domenii de asistenţă medicală:
1. Asistenţa medicală primară
 Raportarea eronată spre decontare la CAS Vrancea a două consultații ca fiind efectuate pentru
același pacient în aceeași zi, la o singură prezentare a acestuia la cabinetul medical/ a
medicului la domiciliul pacientului;
 Raportarea serviciului de constatare a decesului pacienților la o dată ulterioară efectuării
acestora;
 Raportarea în aceeași zi cu emiterea certificatului de deces și a unei consultații pentru
pacientul decedat;
 Utilizarea cardului național de sănătate al pacientului decedat pentru confirmarea serviciului
de emitere a certificatului de deces, în contradictoriu cu prevederile pct. 11 din Anexa 47
DISPOZIȚII GENERALE la Ordinul comun MSP/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care reglementează condițiile
acordării asistenței medicale , a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul
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sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,cu modificările și
completările ulterioare;
Emiterea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) și
art.20 alin. (1) din Ordinul 15/2018 privind Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordinul nr.
233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a
instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical
pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
Emiterea certificatelor de concediu medical pentru cod indemnizatie 01 „boală obişnuită” fără
a fi prezentată adeverinţa emisă de angajator, nerespectându-se prevederile art. 8 alin. (1) lit.
b) din Ordinul nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate , cu modificările şi completările ulterioare;
Raportarea spre decontare la CAS Vrancea a unor servicii medicale reprezentând „consultații
periodice pentru îngrijirea generală a asiguraților cu boli cronice” pentru bolnavi cu boli
cronice stabilizate și cu schema terapeutică stabilă care necesitau doar prescrierea de
medicamente în baza scrisorilor medicale emise de medici specialiști ca o consecinţă a actului
medical desfăşurat de către aceştia şi fără a se regăsi consemnate în fişa pacienţilor date care
să susţină efectuarea consultaţiilor decontate de CAS Vrancea.
2. Ambulatoriu de specialitate clinic
Au fost identificate prescripţii medicale emise pentru pacienţi internaţi fără respectarea
prevederilor legale.
3. Ambulatoriu de specialitate paraclinic
Au fost identificate investigaţii paraclinice efectuate pentru pacienţi internaţi în spital.



4. Ambulatoriu de specialitate stomatologic
Au fost identificate servicii medicale stomatologice raportate ca fiind efectuate pentru
pacienţi internaţi.



5. Asistenţă medicală spitalicească
Au fost identificate prescripţii medicale emise din spital pentru pacienţi internaţi.
6. Furnizori de medicamente



Lipsa documentelor justificative de achiziție pentru medicamentele decontate de C.A.S.
Vrancea, încălcându-se astfel prevederile art. 7 lit. c) din Contractul de furnizare de
medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului
de asigurări de sănătate nr. F11/2018
 Au fost identificate prescripții medicale eliberate din farmacii după data decesului pacienților
unor persoane împuternicite care au fost legitimate.
 Eliberarea de prescripții medicale cuprinzând medicamente a căror valabilitate expira în
perioada administrării, încălcându-se astfel art.4, pct. 4.4.3. din Ordinul nr. 75/2010 pentru
aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică.
 Raportarea eronată a comsumului de medicamente pe codul CIM, încălcându-se astfel
prevederile art. 7 lit. g) din Contractul de furnizare de medicamente nr. F102/2020 încheiat cu
CAS Vrancea
7. Dispozitive medicale
Nu au fost identificate deficienţe
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8. Programe naţionale de sănătate
Nu au fost identificate deficienţe
Controalele operative au fost desfăşurate ca urmare a :
 adreselor CNAS ;
 deciziilor emise de către directorul general al C.A.S. Vrancea pentru verificarea sesizărilor
înregistrate la C.A.S. Vrancea şi a situaţiilor rezultate din interogarea datelor din SIUI :
servicii medicale acordate pacienţilor internaţi, prescripţii medicale emise pacienţilor internaţi,
servicii medicale raportate ca fiind acordate după data decesului pacienţilor, etc.
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse
Umane, Salarizare, Evaluare Personal rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane.
În cursul anului 2020, Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal a
functionat în subordinea directă a Directorului General si a avut în componenţă 1 post.
Activitatea de resurse umane, salarizare şi evaluare personal s-a desfăşurat potrivit
atribuţiilor postului, reglementat prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Casei de
Asigurări de Sănătate Vrancea, în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la
informaţiile de interes, astfel că:
 s-au emis decizii pentru stabilirea drepturilor salariale aferente personalului instituţiei, în
conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, H.G. nr.917/2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din
administraţia publică centrală şi Ordinului Preşedintelui C.N.A.S nr.461/2018 privind
acordarea sporului pentru condiţii de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual care îşi desfăşoară activitatea la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea;
 s-au acordat vouchere de vacanţă salariaţilor C.A.S. Vrancea, conform OUG nr.8/2009 privind
acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.
nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de
vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 s-a întocmit documentaţia pentru demararea procedurii de susţinere a examenelor de
promovare în grad profesional superior al personalului din cadrul instituţiei, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici;
 s-au emis decizii pentru numiri în funcţia publică, promovări în grad profesional,
delegare atribuţii, modificări ale raportului de serviciu, modificări gradaţii,
constituire comisii;
 s-au întocmit şi transmis către C.N.A.S. şi A.N.F.P., notificări cu privire la exercitarea
temporară a funcţiilor publice de conducere vacante;
 s-au emis decizii privind exercitarea temporară a funcţiilor publice de conducere de MedicŞef, Director Executiv – Direcţia Economică, Şef birou Buget Financiar Contabilitate, Şef
Birou Decontare Servicii Medicale, Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, în
conformitate cu legislaţia aplicabilă;
 s-au întocmit situaţiile cu nivelul maxim de salarizare în plată aferent
functiilor publice si contractuale pentru diverse perioade, la solicitarea
C.N.A.S.;
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lunar s-au transmis la C.N.A.S. modificările intervenite în structura funcţiilor, situaţia
posturilor ocupate, vacante şi necesare pe fiecare domeniu de activitate, Anexa privind
monitorizarea cheltuielilor de personal la nivelul C.A.S. Vrancea;
s-au eliberat personalului instituţiei, adeverinţe referitoare la vechimea în muncă şi în
specialitate, veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele
fondurilor speciale;
s-a completat registrul privind evidenţierea efectuării concediilor de odihnă;
s-a monitorizat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi
a personalului contractual din cadrul C.A.S. Vrancea;
s-a actualizat permanent portalul de evidenta si management de la nivelul A.N.F.P. pentru
personalul propriu al C.A.S.Vrancea;
s-au comunicat declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale salariaţilor C.A.S. Vrancea
precum şi ale membrilor Consiliului de Administraţie către Agenţia Naţională de Integritate;
comunicarea declaraţiei de avere şi de interese a Preşedintelui-Director General către C.N.A.S.
pentru a fi transmisă către Agenţia Naţională de Integritate;
gestionarea registrului declaraţiilor de avere şi a registrului declaraţiilor de interese, conform
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale
funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a funcţionarilor publici cit si a
personalului contractual din cadrul instituţiei noastre conform HG nr.432/2004 privind dosarul
profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
s-a completat în programul REVISAL, datele personalului contractual din cadrul C.A.S.
Vrancea;
s-a stabilit necesarul de cursuri de formare profesională şi s-a elaborat ”Planul de pregătire
profesională a personalului din cadrul C.A.S. Vrancea pentru anul 2020”;
coordonarea procesului de întocmire şi actualizare a fişelor de post pentru aparatul propriu al
C.A.S. Vrancea, în conformitate cu atribuţiile specifice şi a reglementărilor stabilite prin
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a C.A.S. Vrancea, precum şi în raport de
modificările legislative şi organizatorice;
s-au actualizat Procedurile operaţionale şi Registrul de riscuri la nivelul Compartimentului
R.U.S.E.P.;
s-au exercitat atribuţiile legale în domeniul consilierii etice şi al monitorizării respectării
normelor de conduită;
s-a întocmit Formularul L 153 şi s-a transmis la Administraţia Financiară;
s-a întocmit şi înaintat lunar către C.N.A.S., solicitarea de deschidere de credite pentru plata
cheltuielilor de personal;
s-au întocmit şi verificat lunar, statele de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor
C.A.S. Vrancea sau a persoanelor din afara unităţii (membrilor CA, membrii comisiilor de
concurs), cu respectarea legislaţiei în vigoare;
s-a întocmit documentaţia privind acordarea drepturilor salariale câştigate în instanţă, prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
s-au întocmit documentele necesare acordării drepturilor salariale de către Trezorerie şi băncile
comerciale cu care C.A.S. Vrancea are încheiate convenţii de plata salariilor pe card;
s-au întocmit angajamentele bugetare şi ordonanţarea cheltuielilor cu salariile;
s-a întocmit documentaţia privind recuperarea sumelor reprezentând concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate, potrivit OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate;
s-au întocmit şi depus în termen declaraţiile lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor,
cu respectarea legislaţiei în vigoare;
s-au întocmit şi transmis în timp util situaţiile statistice(S1, S3, LV, SAN) şi toate situaţiile
solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
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Publici, Agenţia Naţională de Integritate, Institutul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală(D112, L153) precum şi Institutul Teritorial de Muncă.
COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV








Atributii:
activitatea Compartimentului Juridic si Contencios Administrativ s-a desfasurat potrivit
atributiilor postului reglementate prin R.O.F. a C.A.S. Vrancea;
in anul 2020 pe rolul instantelor de judecata au fost dosare constand in: anulare acte
administrative, litigii cu furnizorii de servicii medicale, litigii concedii medicale, litigii cu
functionarii publici, actiuni in pretentii etc.;
in perioada raportata s-au verificat si vizat actele aditionale incheiate la contractele initiale de
furnizare de servicii medicale, contracte noi incheiate precum si vizarea Deciziilor resurselor
umane;
informarea conducerii si a personalului din cadrul institutiei, cu noile aparitii legislative.
Rezultate:
asigurarea aplicabilitatii corecte a legislatiei in vigoare ;
tratare cu promptitudine a cauzelor cu grad inalt de complexitate ;
acordarea vizei de legalitate pe documentele emise de compartimentele de specialitate.
COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI


















Atributii:
aplicarea si mentinerea masurilor privind aprobarea cerintelor minime de securitate a
prelucrarilor de date cu caracter personal;
asigurarea conditiilor minime de functionare a serverelor (conditii de securitate, clima, acces,
alimentare cu energie electrica , antiincendiu);
gestionarea utilizatorilor C.A.S. Vrancea si a drepturilor acestora de a utiliza reteaua cat si
sistemele SIUI, SIPE, CEASS, ERP ;
avizarea cerintelor functionale legate de nevoile C.A.S. Vrancea privind tehnica de calcul;
propunerea de scoatere din uz in conditiile legii si actualizarea echipamentelor de calcul in
limita fondurilor disponibile;
intretinerea aplicatiilor informatice dezvoltate si implementate;
semnalarea problemelor aparute in functionarea SIUI, SIPE, CEASS, ERP, aplicatie card
european precum si a altor aplicatii de software;
actualizarea periodica a paginii oficiale de internet a C.A.S. Vrancea, urmarind accesul la
informatii publice conform solicitarilor conducerii C.A.S. Vrancea si a C.N.A.S.;
Rezultate:
actualizarea permanenta a informatiilor de interes public de pe website-ului C.A.S. Vrancea;
transmiterea sesizarilor referitoare la erorile comunicate de utilizatorii SIUI, CEASS catre
C.N.A.S.;
transmiterea prin Helpdesk a sesizarilor referitoare la erorile comunicate de utilizatori;
inregistrarea in SIUI a certificatelor digitale calificate de semnatura electronica pentru
furnizorii de servicii medicale in contract cu C.A.S. Vrancea;
asigurarea de asistenta tehnica, prin telefon si e-mail acordata furnizorilor de servicii medicale
aflati in contract cu C.A.S. Vrancea;
raportarea pe ftp:/ a situatiilor privind cardurile duplicate si a altor operatiuni de
incarcare/descarcare pe/de pe ftp:/ a fisierelor care se transmit prin acest mod la/de la CNAS;
importul bazelor de date a institutiilor cu care C.A.S. Vrancea a incheiat protocoale-(elevi,
persoane cu handicap, persoane institutionalizate, etc);
importul in SIUI a raportarilor institutiilor cu care C.N.A.S. are incheiate protocoale, a
declaratiilor 112 ale angajatorilor ;
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asigurare asistenta tehnica pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor de prelucrare date
pentru utilizatorii din cadrul C.A.S. Vrancea ;
exportul de date din SIUI in vederea obtinerii de rapoarte solicitate de conducerea C.A.S.
Vrancea

RELATII PUBLICE
În domeniul relaţiilor publice au fost redactate documente având ca rezultat informarea
permanentă atât a asiguraţilor cât şi a furnizorilor de servicii medicale în legatură cu drepturile şi
obligaţiile ce le revin, reglementările legale în vigoare, într-o manieră accesibilă, prin intermediul
reprezentanţilor mass-media din judeţul Vrancea.
În perioada evaluată, activitatea de informare şi relaţii publice s-a concretizat în:
 realizarea revistei presei, activitate care implică monitorizarea presei locale;
 redactarea şi transmiterea de comunicate către reprezentanţii mass-media din judeţ;
 înregistrarea şi evidenţa apelurilor telefonice sosite prin intermediul liniei telefonice
TELVERDE, cu furnizarea de informaţii referitoare la sistemul de asigurări sociale de
sănătate;
 înregistrarea audienţelor asiguratilor şi arhivarea răspunsurilor scrise;
 înregistrarea petiţiilor şi e-mail-urilor adresate C.A.S. Vrancea;
 elaborarea, redactarea şi arhivarea răspunsurilor la petiţiile sosite.
Telverde
Răspunsurile furnizate în proportie de 90 % pe loc, telefonic. În situaţia în care au fost
necesare verificări, comunicarea rezultatului verificării s-a făcut prin redirecţionarea către un
departament care putea oferi informaţii complete.
Raportarea
Raportarea se face lunar, sub forma unei sinteze care se înaintează conducerii C.A.S.
Vrancea, respectiv CNAS – Serviciul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt.
În cazul unor situaţii deosebite, acestea sunt aduse imediat la cunoştinţa conducerii.
Activitate de Relaţii Publice
Activitatea de Relaţii Publice a presupus transmiterea de informaţii asiguraţilor şi
furnizorilor de servicii medicale, direct sau prin telefon, îndrumarea cetăţenilor către
compartimente/ birouri/ servicii în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc
competenţele Compartimentului de Relaţii Publice. De asemenea, au fost preluate, rezolvate şi
comunicate în termen sesizările înaintate de asiguraţi după ce, în prealabil, au fost verificate
aspectele semnalate.
Revista presei locale
 cuprinde evenimentele importante din domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
 transmiterea articolelor din presa locală conducerii C.A.S Vrancea;
 sintetizarea articolelor: articolele apărute în presa locală care vizează imaginea C.A.S.
Vrancea sunt sintetizate si analizate. Pornind de la imaginea dezirabilă a instituţiei, de la
ceea ce se doreşte să se transmită în mass-media, precum şi de la nivelul atribuţiilor, s-a
constatat că, pentru această perioadă, imaginea C.A.S. Vrancea are un caracter
preponderent pozitiv.
Pentru dinamizarea imaginii instituţiei au fost luate în această perioadă următoarele
măsuri:
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transmiterea mesajelor cu privire la activitatea C.A.S. Vrancea şi informarea periodică a
cotidianelor locale, respectiv comunicarea modificărilor/ noutăţilor atât legislative cât şi de
ordin administrativ;
întărirea relaţiilor inter-departamentale din cadrul instituţiei cu scopul îmbunătăţirii activităţii
interne a instituţiei.
Implicarea în realizarea şi implementarea strategiilor C.N.A.S.





În vederea implementării strategiei C.N.A.S. la nivelul C.A.S. Vrancea se urmăreşte:
asigurarea desfăşurării activităţii specifice în vederea realizării obiectivelor asumate de
Directorul General;
elaborarea şi transmiterea în formatul şi la termenele prevăzute de lege sau dispuse de
C.N.A.S. a raportărilor privind activităţile specifice;
aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare şi funcţionare şi a procedurilor
administrative unitare;
asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare şi ale Statutului aprobat de C.N.A.S.
PREZENTAREA PROBLEMELOR INTAMPINATE IN PERIOADA
01.01.2020 – 31.12.2020, PROPUNERI, PLAN DE MASURI







La nivelul C.A.S. Vrancea se utilizeaza platforma SIUI, ERP, CEAS. Se efectueaza raportarea
electronica on-line a activitatii pe toate tipurile de furnizori cu semnatura electronica, inclusiv
factura electronică . Rezolvarea problemelor apărute - corespondenta frecventa cu Direcţia
Tehnologia Informaţiei de la nivelul C.N.A.S. şi directiile de specialitate din cadrul C.N.A.S.
precum si corespondenta la nivel regional;
Formulare europene – pentru valorificarea corecta a cazurilor in care cetatenii straini care au
beneficiat de servicii medicale in Romania, in vederea recuperarii contravalorii acestor servicii
de la statele membre emitente s-au verificat prin suprapunere baza de date servicii medicale
validate pe segmente ale asistentei medicale cu informatii din registrul asiguratilor pentru
categoriile beneficiare de formulare europene;
Se fac analize lunare/trimestriale şi se întocmesc rapoarte trimestriale privind consumul de
medicamente pe tipuri de tratamente, monitorizându-se atât prescrierea cât şi eliberarea de
medicamente prin utilizarea rapoartelor din SIUI. Acolo unde apar probleme, se dispun
controale operative la furnizori.
PRIORITATI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE







asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivelul judetului Vrancea
in conditii de eficacitate cu respectarea drepturilor asiguratilor la serviciile medicale,
medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale nediscriminatoriu si in conditiile legii;
administrarea bugetului propriu aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
inregistrarea si actualizarea datelor referitoare la asigurati, precum si comunicarea acestora
C.N.A.S., aplicarea unui sistem informational securizat conform legislatiei in vigoare;
informarea asiguratilor in legatura cu drepturile si obligatiile ce le revin si evaluarea gradului
de satisfacere a acestora si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor
medicale;
negocierea, contractarea si decontarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale,
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medicamente si dispozitive medicale;
monitorizarea si controlul permanent a serviciilor contractate si identificarea riscurilor pentru a
preveni disfunctionalitatile din sistem;
intarirea disciplinei contractuale cu furnizorii, intensificarea controalelor de tip calitativ, prin
folosirea personalului de specialitate din cadrul caselor,
cresterea importantei controalelor operative si inopinate si incadrarea cu personal
corespunzator atat numeric cat si calitativ;
asigurarea C.A.S. cu aplicatii in SIUI care sa permita trimestrial suprapunerea de date
raportate de furnizori pentru a preveni situatii similare cu cele descoperite de Curtea de
Conturi;
aplicarea documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania
cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor
medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
controlarea respectarii drepturilor asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale
sanitare, in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
actualizarea paginii web a C.A.S. Vrancea cu informatiile necesare conform modelului unic de
pagina la nivel national.
aplicarea unui sistem informational unitar si confidential, corespunzator asigurarii cel putin a
unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
decontarea in termen catre furnizori a contravalorii serviciilor medicale prestate asiguratilor;
raportarea catre C.N.A.S., la termenele stabilite, a datelor solicitate privind serviciile medicale
furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
dezvoltarea si continuarea acordarii serviciilor medicale de urgenta prin centrele de
permanenta, in special in mediul rural;
comunicarea si informarea permanenta a tuturor factorilor implicati in procesul de asigurare a
unor servicii medicale de calitate catre populatie - autoritati locale care administreaza unitati
sanitare,institutii locale si centrale , mass-media;
reorientarea serviciilor medicale catre preventie in asistenta medicala primara si ambulatorie
de specialitate prin evitarea tratarii in spital a cazurilor pentru care exista alternative mai
eficiente din punct de vedere financiar;
rationalizarea prescrierilor si a eliberarilor de medicamente in ambulatoriu conform cazuisticii
medicale, prin evidenta consumurilor pe fiecare asigurat, medic prescriptor, respectiv pe
fiecare farmacie;
stabilirea unui sistem unitar de verificare si control a oportunitatii serviciilor raportate, prin
verificarea concordantei dintre diagnostic, investigatii si tratamente;
monitorizarea riguroasa si aducerea la indeplinire a normelor legale privind realizarea
programelor nationale de sanatate prin monitorizarea lunara a serviciilor medicale prestate si
analiza indicatorilor specifici fiecarui program;
eficientizarea activitatilor specifice pentru emiterea formularelor de tip "E";
realizarea si adaptarea programului anual de achizitii in concordanta cu nevoile reale ale
sistemului, cu prioritate pe tehnica de calcul performanta si utilizarea eficienta a resurselor
financiare alocate prin buget.
DIRECTOR GENERAL,
Ec. Marta Luminiţa Harabulă
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