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Nr. 5.718/ 30.07.2019  

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara 
 -Trim. II 2019- 

 
 
Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi 
promovării sănătăţii populaţiei care oferă un pachet de servicii de bază ce cuprinde servicii medicale, 
servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Activitatea Casei 
de Asigurări de Sănătate Hunedoara  este una complexă şi se referă în primul rând la aspectele medicale 
şi economice care caracterizează sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi care presupun administrarea 
fondurilor alocate  precum şi finanţarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor, instituția încurajând 
competița între furnizorii de servicii medicale, în scopul creșterii calității îngrijirilor medicale. 
 
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara are drept obiectiv principal al activității manageriale  
consolidarea, eficientizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  în vederea  
asigurării  accesului transparent, liber, nediscriminatoriu și echitabil  la serviciile medicale al 
asiguraţilor din judeţ în condițiile utilizării eficiente a fondurilor. 
 
În vederea realizării misiunii sale, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara asigură: funcţionarea 
unitară şi coordonată a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul județului Hunedoara, 
gestionarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, folosirea mijloacelor adecvate de 
mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă  
precum și acoperirea nevoilor de servicii de sănătate ale populaţiei, în limita fondurilor disponibile. 
  
Principalele obiective generale și specifice avute în vedere de către Președintele Director General al 
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, urmăresc realizarea sarcinilor ce decurg din 
regulamentul de organizare și funcționare, precum și rezolvarea situațiilor ce decurg din modificările 
legislative și funcționale precum și a celor transmise prin ordine ale Președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate și de conducerea executivă a acesteia, în condiții de maximă eficiență.     
 
Realizarea obiectivelor asumate constituie cerințe ale unui management riguros, eficient, eficace și 
economic. În acest context, se impune respectarea organigramei cadru aprobată de CNAS, elaborarea de 
reglementări metodologice și proceduri de lucru, aplicarea criteriilor de evaluare a activității prestate. 
Aceste acțiuni se completează cu reglementările legale privind controlul financiar preventiv, controlul 
intern și actiuni specifice serviciului control din subordinea președintelui – director general. 
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I.  Misiunea Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, obiectivele generale și specifice ale 
sistemului de asigurări sociale de sănătate, au ca bază strategia generării și menținerii 
avantajului competitiv în interiorul organizației, structurată pe trei direcții principale:  

 
• analiza internă a capabilităților organizației care permit susținerea pe termen mediu și lung a 

avantajului competitiv; 
• integrarea strategiilor direcțiilor, serviciilor și compartimentelor de specialitate cu strategia 

asumată  la nivel instituțional;   
• evaluarea rezultatelor prin indicatori de performanță specifici. 

 
Prioritățile  pentru  trimestrul II 2019, cu importanță și impact egal în  activitatea  Casei de Asigurări de 
Sănătate  Hunedoara, au urmărit: 
• pregătirea procesului de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și 

dispozitive medicale pentru anul 2019, în conformitate cu Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 
Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor 
metodologice a Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea funcţionării sistemului 
de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de 
performanţă 

• utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate la nivel local 

• asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate 
de furnizorii cu care CAS Hunedoara a încheiat contracte  

• întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS Hunedoara 
• creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor 
• respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor  
• monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul CAS, pentru respectarea 

legalităţii 
• implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi urmărirea realizării acestora.  

 
În acest sens s-au avut în vedere  următoarele direcţii de acţiune:   
• elaborarea STRATEGIEI DE CONTRACTARE , care a avut ca parte componentă Calendarul de 

contractare pentru etapa IULIE 2019, Comisiile constituite în baza prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.140/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018-2019 a 
Contractului-Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și 
a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, cu modificările și completările ulterioare, Comisia centrală de contractare care a pregătit 
procesul de contractare a serviciilor medicale pentru anul în curs, şi subcomisiile de contractare, 
constituite pe domenii de asistență medicală, Procedura de transmitere electronică a 
documentelor necesare încheierii contractelor și Procedura privind primirea, înregistrarea și 
procesarea documentelor necesare contractării  

• eficientizarea modalităţilor de prestare a serviciilor de sănătate către asiguraţi 
• asigurarea unei finanțări corespunzătoare tuturor domeniilor de asistență medicală  pentru a satisface 

într-o măsură cât mai mare nevoile asiguraților 
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• operaţionalizarea şi optimizarea Sistemului Informatic Unic Integrat 
• managementul resurselor umane 

 
II.  Măsurile întreprinse pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice aferente 

trimestrului II al anului 2019 la nivelul structurilor organizatorice ale Casei de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara 

 
 
►DIRECȚIA RELA ȚII CONTRACTUALE 
 
Ca principii esențiale, strategia CAS Hunedoara în contractarea serviciilor medicale urmărește asigurarea 
continuității serviciilor medicale oferite de furnizori, pe toate tipurile de asistență medicală, posibilitatea 
accesului nediscriminatoriu la servicii și evaluarea corectă a furnizorilor, în funcție de criteriile din 
Normele metodologice, criterii ce urmăresc ca furnizorii să aibă capacitatea de a susține standardul de 
calitate propus de CNAS. 
 
Pentru asigurarea unei asistențe medicale de calitate, în etapa de contractare iulie 2019, CAS Hunedoara 
și-a propus să încheie contracte de furnizare de servicii medicale pe toate tipurile de asistență medicală, 
farmaceutică și de dispozitive medicale, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, ținând cont pe de o 
parte de prevederile Contractului-Cadru pe anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare și 
ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru, cu modificările și completările ulterioare și 
pe de altă parte de condițiile concrete din județul nostru.  
 
Prin încheierea contractelor se urmărește creșterea accesului asiguraților județului la serviciile medicale.                                                                           
 
Contractele se vor negocia și încheia, în cursul lunii iulie, pentru perioada august – decembrie 2019, în 
limita creditelor de angajament alocate prin fila de buget pentru anul 2019 cu nr. DG 847/ 27.06.2019 și 
înregistrată la CAS Hunedoara sub nr. 4.857/28.06.2019, ținând seama de faptul că valoarea actelor 
adiționale din perioada ianuarie-iunie 2019 va fi cuprinsă în valoarea totală a contractelor pentru anul 
2019, pe domenii de asistență medicală, după caz.  
 
Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se va realiza conform 
Strategiei și politicii de contractare pe anul 2019, aprobate de către CA al CAS Hunedoara prin 
Hotărârea nr.6/27.06.2019. La finalizarea contractării, conform principiilor menționate, vor fi publicate 
pe site-ul CAS Hunedoara, datele referitoare la furnizorii intrați în contract în etapa de contractare iulie 
2019, datele de contact, valorile de contract, precum și modalitatea de stabilire a acestora (punctaje – 
acolo, unde este cazul).   
 
Pentru  desfășurarea  contractării cu respectarea prevederilor actelor normative mai sus enunțate, 
premergător etapei de contractare s-a procedat la emiterea Deciziei nr.49/21.02.2019, privind 
constituirea Comisiei pentru evaluarea capacității tehnice a furnizorilor  de servicii medicale 
paraclinice - laboratoare de analize medicale și a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – 
radiologie și imagistică medicală, precum  și  a furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medicală. 
Comisiile de evaluare, au procedat la verificarea fizică, în cursul trimestrului II, la sediul furnizorilor 
aflați deja în contract, a existenței aparaturii medicale, a concordanței dintre seriile și numerele înscrise 
în cuprinsul documentelor care atestă existența și deținerea legală a acestora, aflate la nivelul CAS 
Hunedoara, cu realitatea din teren. Pentru furnizorii noi, sau furnizorii care vor dori să intre în contract 
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cu aparate noi și/sau altele decât cele verificate în prima etapă, se va proceda la prelungirea valabilității 
Deciziei nr.49/21.02.2019, urmând a fi verificate la sediul acestora, în cursul lunii iulie. 
 
Urmare aprobării, modificărilor și completărilor actelor normative, enunțate anterior, care vor sta la baza 
derulării procesului de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și 
dispozitive medicale pentru anul 2019, prin decizie a Președintelui – Director General au fost nominalizate 
persoanele implicate în procesul de contractare a serviciilor medicale, farmaceutice și a dispozitivelor 
medicale.  
 
În acest sens, Preşedintele – Director General a desemnat, prin decizie internă, comisiile constituite în 
baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare, comisia 
centrală de contractare care pregătește procesul de contractare a serviciilor medicale pentru anul în 
curs, şi subcomisiile de contractare, constituite pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, care vor 
analiza cererile de intrare în relaţie contractuală, vor verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de 
către fiecare furnizor în parte, documentele transmise electronic, din punct de vedere al existenței, 
conformității și valabilității acestora, vor stabili punctajele realizate de furnizori, cu respectarea actelor 
legale în vigoare, precum și îndeplinirea tuturor condițiilor legale pentru intrarea în relație contractuală 
cu CAS Hunedoara. După verificarea documentelor primite pe e-mail, fișierele vor fi copiate pe server în 
locatia HDNTS40CJASHD21\DOCUMENTE_CONTRACTARE_2019\ foldere pe domenii de asistență 
medicală, cu acces doar pentru persoanele responsabile. 
 
Utilizarea rațională și cu respectarea strictă a dispozițiilor legale a fondului național unic de asigurări de 
sănătate precum și întărirea disciplinei financiare și contractuale la nivelul Casei de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara constituie un obiectiv esențial al managerului sistemului la nivel local, vizând plata 
serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în baza 
documentelor internaționale în condițiile stabilite prin contractul cadru, precum și încadrarea cheltuielilor 
de administrare, funcționare și de capital, în limita sumelor  alocate.  
 
Utilizarea în condiții de legalitate a fondului a avut în vedere și decontarea serviciilor medicale, 
medicamentelor și dispozitivelor medicale pe toate domeniile de asistență medicală, în conformitate cu 
creditele de angajament alocate.  
 
Pe parcursul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara a derulat contracte de furnizare de servicii 
medicale, medicamente și dispozitive cu un număr de 529 furnizori și 293 convenții . Pe fiecare 
domeniu de asistență medicală, situația derulării contractelor este următoarea: 
 
Asistența medicală primară 
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 
218 contracte, iar la sfârșitul acestuia 218 contracte: 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

218 1 1 218 

 
Noul contract încheiat a fost ca urmare a preluării praxisului unui medic ce s-a pensionat. Au fost 
întocmite un număr de 248 acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistența 
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medicală primară, din care 218 de prelungire a activității pentru luna iulie 2019, 17 adrese către furnizori 
și alte instituții, 24 adrese pentru formularele E121, 1 Notificare și 113 convenții de reciprocitate. 
 
Centre de permanență 
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 
24 contracte cu 26 medici, iar la sfârșitul acestuia 24 contracte cu 26 medici: 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

24 0 0 24 
 
Au fost întocmite un număr de 24 acte adiționale de prelungire a activității pentru luna iulie 2019. 
 
Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 24 contracte, iar la sfârșitul acestuia 24 contracte, din care 10 ambulatorii ale unităților sanitare 
publice cu paturi din județ și 14 cabinete medicale private: 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul 

trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

24 0 0 24 

 
Au fost întocmite un număr de 41 acte adiționale intrări/ieșiri medici, de modificare a programului de 
activitate al cabinetului, precum și 24 acte adiționale de prelungire a contractelor în luna iulie 2019, 3 
adrese și 1 Notificare. 
 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 
21 contracte, iar la sfârșitul acestuia 21 contracte. Un număr de 7 furnizori de servicii medicale din 
ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile paraclinice au în structură și au încheiat contracte, atât 
pentru laboratorul de analize medicale, cât și pentru laboratorul de radiologie și imagistică medicală. 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

21 0 0 21 

 
Au fost întocmite 33 acte adiționale de regularizare a valorilor de contract pentru anul 2019, precum și 
21 acte adiționale de prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 21 acte adiționale pentru 
angajarea sumelor pentru această perioada.  
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De asemenea, au fost încheiate un număr de 6 acte adiționale la contractele de furnizare de servicii 
medicale în ambulatoriu de specialitate pentru specialități clinice, pentru efectuarea de ecografii de către 
medicii de specialitate cu competențele corespunzătoare. Au fost întocmite un număr de 6 acte adiționale 
de regularizare a valorilor de contract pentru anul 2019, precum și 6 acte adiționale de prelungire a 
contractelor pentru luna iulie 2019 și 6 acte adiționale de angajare a sumelor pentru această perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

NR. 
CRT 

FURNIZOR ANALIZE MEDICALE /  
INV.PARACLINICE 

VALOARE DE 
CONTRACT LA 

01.04.2019 

VALOARE  DE 
CONTRACT LA 

30.06.2019 
1 SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC ARMEDICA SRL 263.253,91 309.064,91
2 SC BACTRO SRL 173.728,84 203.308,84
3 SC BIOCLINICA SRL 284.769,59 332.505,59
4 SC BIOMEDICA GROUP SRL 293.508,39 342.700,39
5 SC Centrul de Medicina Ambulatorie SRL 125.721,70 147.599,70
6 SCM MEDAR 121.519,58 142.242,58
7 SC MEDICAL S SRL 203.760,41 239.222,41
8 SC MEDICAL UDREA IONASCU SRL 353.591,50 413.936,50
9 SC Volus Medica SRL 304.831,24 355.934,24
10 Spitalul Judetean de Urgenta Deva 263.732,76 308.486,76

11 
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" 
Hunedoara 154.990,44 180.914,44

12 Spitalul Municipal Brad 91.994,40 108.242,40
13 Spitalul Municipal Orastie 121.139,26 141.713,26
14 Spitalul Orasenesc Hateg  76.845,24 90.441,24
15 Spitalul General CF Simeria 174.712,74 205.000,74
15 TOTAL LAM 3.008.100,00 3.521.314,00
1 SC AFFIDEA ROMANIA SRL 549.937,11 648.219,11
2 SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL 186.033,39 219.313,39
3 SC H Medical Clinic SRL 557.879,97 660.059,97
4 SC Centrul de Medicina Ambulatorie SRL 140.488,61 164.409,61
5 Spitalul Judetean de Urgenta Deva 332.380,78 390.473,78

6 
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" 
Hunedoara 236.752,19 277.314,19

7 Spitalul de Urgenta Petrosani 263.323,01 304.618,01
8 Spitalul Municipal Lupeni  163.968,00 178.064,00
9 Spitalul Municipal Vulcan 67.391,90 78.794,90
10 Spitalul Municipal Brad 77.476,18 90.436,18
11 Spitalul Municipal Orastie 198.297,38 220.409,38
12 Spitalul Orasenesc Hateg  79.919,28 93.063,28
13 Spitalul General CF Simeria 115.627,20 134.602,20
13 TOTAL RADIOLOGIE 2.969.475,00 3.459.778,00
1 Spital Municipal Orastie 6.989,90 8.177,90
2 Spitalul de Urgenta Petrosani 13.058,39 15.410,39
3 Spitalul Orasenesc Hateg 5.655,47 6.663,47
4 Spitalul Municipal Vulcan 4.543,43 5.319,43
5 Spitalul Municipal Brad 5.083,54 5.993,54
6 Spitalul General CF Simeria 9.894,27 11.556,27
6 TOTAL ECOGRAFII 45.225,00 53.121,00
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1 Spitalul Municipal Lupeni  7.200,00 8.448,00
1 TOTAL ANATOMIE PATOLOGICA 7.200,00 8.448,00
27 TOTAL GENERAL 6.030.000,00 7.042.661,00

 
 
Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 10 contracte, iar la sfârșitul acestuia 10 contracte: 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul 

trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

10 0 0 10 

 
Au fost întocmite un număr de 33 acte adiționale în vederea distribuirii economiilor rezultate pentru 
fiecare din cele trei luni și de reeșalonare a valorii de contract în funcție de activitatea sezonieră. La 
finele lunii iunie s-au întocmit 10 acte adiționale de prelungire a contractelor încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale pentru luna iulie 2019 și 10 acte adiționale angajare a sumelor pentru această perioada. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

NR. 
CRT 

FURNIZOR RMFB 
VALOARE DE 

CONTRACT LA 
01.04.2019 

VALOARE DE CONTRACT LA 
30.06.2019 

1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA 174.046,35 204.603,70
2 SPITALUL MUNICIPAL "dr.Al.Simionescu"  110.685,77 130.129,89
3 SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 144.562,82 169.455,23
4 SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 65.035,24 75.809,24
5 SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 94.424,69 110.101,70
6 SPITALUL MUNICIPAL BRAD 65.636,41 76.532,56
7 SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE 66.588,88 78.519,61
8 SPITALUL ORASENESC HATEG 75.322,70 87.528,71
9 STBRCM 244.463,34 288.408,46
10 FANTESY 171.233,80 191.002,90
 TOTAL RMFB 1.212.000,00 1.412.092,00

 
Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 23 contracte, iar la sfârșitul acestuia 23 contracte: 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

23 0 0 23 
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Au fost întocmite un număr de 25 acte adiționale pentru regularizarea sumelor contractate / decontate 
aferente acestei perioade. La finele lunii iunie s-au întocmit 23 acte adiționale de prelungire a 
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru luna iulie 2019 și 23 acte adiționale 
angajare a sumelor pentru această perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 

FURNIZOR 
VALOARE DE CONTRACT LA 

01.04.2019 
VALOARE DE CONTRACT LA 

30.06.2019 

CMI DR.ANDREICA DORINA 14.541,66 17.157,01
CMI DR. BOSDOC SORIN ADRIAN 21.812,65 25.339,73
CSI STOMATOLOGIC CAMADENT 12.118,05 13.860,31
CSI DR. CRICOVEAN PFAU MARIA 21.812,49 25.116,29
CMI MEDICAL DR. DAMIAN LILIANA 
RAMONA 21.812,49 25.355,49
CMI DR. DUMITRESCU IOAN ILIE 9.694,44 11.203,98
SCM DUODENT H&P/DR. PEICUTI PETRU 24.236,10 28.195,65
CSI DR.GHIURA NICOLETA-CORINA 12.118,05 13.980,71
S.C.IMPLANT RODENT S.R.L.  26.659,71 31.454,51
C.S.I.DR.MANEA CARMEN 14.541,66 17.157,01
S.C. MEDICAL CENTER DR. BARBULESCU SRL 9.694,44 11.438,00
CMI DR.MICOIU PAULA MONICA 9.694,44 11.438,00
CMI DR.MIERLOIU MARIA CORALIA 14.541,66 17.157,01
CMI DR.MIERLOIU SERGIU 14.541,66 17.157,01
CMI DR. NEAMTU IOAN FLORIN RAUL 14.541,66 16.802,67
SC OR DERMA MED SRL/ 9.694,44 11.438,00
CMI DR SIRBU-NEGREA ANDRADA 12.118,05 14.297,50
SC TRIMED SRL 21.812,49 24.885,49
CMI DR.TURDEAN RADU EUGEN 9.694,44 11.438,00
CMI DR. GUDEA IULIA ROXANA 9.694,44 11.438,00
SC PROSMILE CLINIC SRL-D/DR. BITOANA 
ANDREI 14.541,66 16.506,87
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 19.388,88 23.944,76
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI 9.694,44 11.438,00
 TOTAL 349.000,00 408.200,00
 
Asistență medicală spitalicească 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 13 contracte, iar la sfârșitul acestuia 13 contracte, din care 10 spitale publice, două sanatorii ce au în 
structură secție de boli cronice și spitalizare de zi și 1 furnizor privat de servicii medicale spitaliceși 
pentru afecțiuni ce se pot rezolva prin spitalizare de zi. 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul 

trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

13 0 0 13 

 
Au fost întocmite un număr de 13 acte adiționale de regularizare a valorii de contract pentru anul 2019, 
un act adițional de modificare a managerului unei unități sanitare cu paturi, 13 acte adiționale de 
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prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 13 acte adiționale de angajare a sumelor pentru această 
perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

FURNIZOR 
VALOARE DE CONTRACT LA 

01.04.2019 
VALOARE DE CONTRACT LA 

30.06.2019 

Spitalul Judetean de Urgenta Deva 27.157.065,12 31.695.846,66
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" 
Hunedoara 23.870.184,72 27.878.015,09
Spitalul de Urgenta Petrosani 18.622.996,26 21.731.493,96

Spitalul Municipal Lupeni 4.922.618,40 5.722.587,26
Spitalul Municipal Vulcan 4.564.290,84 5.290.272,01
Spitalul Municipal Brad 4.847.173,44 5.657.078,16
Spitalul Municipal Orastie 5.402.452,98 6.314.139,85
Spitalul Orasenesc Hateg 4.209.035,46 4.919.370,37
Spitalul de Psihiatrie Zam 6.351.684,12 7.410.298,14
Spitalul Genaral CF Simeria 3.521.782,50 4.092.884,32
SC Laurus Medical SRL Deva 322.735,44 376.739,05
TBC Brad 825.534,90 963.277,09
TBC Geoagiu 82.445,82 97.997,05
TOTAL 104.700.000,00 122.149.999,01
 
Consultații de  urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un contract, 
iar la sfârșitul acestuia 1 contract. 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

1 0 0 1 

 
Au fost întocmite 2 acte adiționale aferente trimestrului II 2019: un act adițional pentru prelungirea 
contractului pentru luna iulie 2019 și 1 act adițional de angajare a sumelor pentru această perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

Furnizorul de servicii 
medicale 

VALOARE CONTRACTAT Ă LA 
01.04.2019 

VALOARE CONTRACTAT Ă LA 
30.06.2019 

SC Medical Emergency SRL 3.000,00 21.000,00
 
Îngrijiri medicale la domiciliu 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara nu avea încheiat niciun 
contract, iar la sfârșitul acestuia niciun contract. 
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Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

0 0 0 0 

 
Acordarea medicamentelor cu și fară contribuție personală în tratamentul ambulatoriu 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 57 contracte, iar la sfârșitul acestuia 57 contracte. 
 

Număr contracte existente 
la începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

57 0 0 57 

 
Au fost întocmite un număr de 26 acte adiționale de modificare a personalului ce desfășoară activitate în 
cadrul furnizorilor de servicii medicale, precum și programul de activitate al acestora, 7 acte adiționale 
pentru cesiunile de creanțe și 171 acte adiționale pentru consumul de medicamente compensate și 
gratuite conform bugetului aprobat. La finele lunii iunie s-au întocmit 57 acte adiționale de prelungire a 
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru luna iulie 2019 și 57 acte adiționale 
angajare a sumelor orientative pentru această perioadă.  
 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 64 contracte, iar la sfârșitul acestuia 64 contracte. 
 

Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

64 0 0 64 

 
Au fost întocmite un număr de 15 acte adiționale de modificare a listei de prețuri de vânzare cu 
amănuntul a dispozitivelor medicale, de modificare a certificatelor de conformitate și actualizare de 
documente. La finele lunii iunie s-au întocmit 64 acte adiționale de prelungire a contractelor încheiate cu 
furnizorii de servicii medicale pentru luna iulie 2019. 
 
Recuperare în unități sanitare cu paturi (sanatorii) 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 2 contracte, iar la sfârșitul acestuia 2 contracte. 
 

Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte reziliate/ 
încetate în cursul 

trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

2 0 0 2 
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Au fost întocmite 2 acte adiționale de prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 2 acte adiționale 
de angajare a sumelor pentru această perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

FURNIZOR 
VALOARE DE CONTRACT LA 

01.04.2019 
VALOARE DE CONTRACT LA 

30.06.2019 

Sanatoriul de pneumoftiziologie Geoagiu 3.055.855,00 3.565.265,00

Sanatoriul de pneumoftiziologie Brad 1.911.074,00 2.229.546,00
TOTAL 4.966.929,00 5.794.811,00
 
 
Programe naționale de sănătate derulate prin unități sanitare cu paturi 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 5 contracte, iar la sfârșitul acestuia 5 contracte. 
 

Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

5 0 0 5 

 
Au fost întocmite un număr de 6 acte adiționale de modificare a valorii de contract, 5 acte adiționale de 
prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 5 acte adiționale de angajare a sumelor pentru această 
perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

FURNIZOR 
VALOARE DE CONTRACT LA 

01.04.2019 
VALOARE DE CONTRACT LA 

30.06.2019 

Spitalul Judetean de Urgenta Deva 4.857.910,58 6.500.545,92 
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru 
Simionescu" Hunedoara 

865.689,42 667.788,52 

Spitalul de Urgenta Petrosani 1.304.100,00 1.575.315,56  

Spitalul Municipal Orastie 900.000,00  1.567.250,00 

Spitalul General CF Simeria 0,00 0,00 

TOTAL 7.927.700,00 10.310.900,00 

 
Programe naționale de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 57 contracte, iar la sfârșitul acestuia 57 contracte. 
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Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

57 0 0 57 

 
Au fost întocmite un număr de 26 acte adiționale de modificare a personalului ce desfășoară activitate în 
cadrul furnizorilor de servicii medicale, precum și programul de activitate al acestora, 4 acte adiționale 
pentru cesiunile de creanțe și 171 acte adiționale pentru consumul de medicamente compensate și 
gratuite conform bugetului aprobat, precum și 57 acte adiționale de modificare a valorilor orientative 
angajate. La finele lunii iunie 2019 s-au întocmit 57 acte adiționale de prelungire a contractelor încheiate 
cu furnizorii de servicii medicale pentru luna iulie 2019 și 57 acte adiționale angajare a sumelor 
orientative pentru această perioadă.  
Programul național de supleere a funcției renale pentru bolnavii cu insuficiență renală cronică 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 5 contracte, iar la sfârșitul acestuia 5 contracte. 
 

Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

5 0 0 5 

 
Au fost întocmite un număr de 6 acte adiționale de modificare a valorii de contract, 5 acte adiționale de 
prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 5 acte adiționale de angajare a sumelor pentru această 
perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

FURNIZOR 
VALOARE DE CONTRACT LA 

01.04.2019 
VALOARE DE CONTRACT LA 

30.06.2019 

Spitalul Judetean de Urgenta Deva 1.318.026,00 2.575.658,00
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" 
Hunedoara 

851.136,00 1.585.034,00

Spitalul de Urgenta Petrosani 957.816,00 1.842.516,00
SC Diaverum Romania SRL 2.957.034,00 5.633.447,00
SC Fresenius Nephrocare SRL 5.662.020,00 10.435.075,00
TOTAL 11.746.032,00 22.071.730,00

 
Programe naționale de sănătate derulate prin laboratoare de analize medicale 
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr 
de 5 contracte, iar la sfârșitul acestuia 5 contracte. 
 

Număr contracte existente la 
începutul trimestrului 

Număr contracte nou 
încheiate  

Număr contracte  încetate în 
cursul trimestrului  

Număr contracte rămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 
5 0 0 5 
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Au fost întocmite un număr de 5 acte adiționale de modificare a valorii de contract, 5 acte adiționale de 
prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019 și 5 acte adiționale de angajare a sumelor pentru această 
perioadă. 
 
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului II 
2019 este: 
 

FURNIZOR 
 

VALOARE DE CONTRACT LA 
01.04.2019 

VALOARE DE CONTRACT LA 
30.06.2019 

Spitalul Județean de Urgență Deva 6.580,00 10.380,00

Spitalul Municipal Orastie 2.280,00 1.220,00

Spitalul General CF Simeria 3.820,00 3.260,00

SC Bioclinica SRL 
5.120,00 7.060,00

SC Centrul de Diagnostic Armedica SRL 
2.200,00 1.080,00

TOTAL 20.000,00 23.000,00
 
 
Convenții pentru eliberare bilete de trimitere, rețete și bilete de internare  
La începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 18 convenții, iar la 
sfârșitul acestuia 18 convenții. 
 

Număr convenții  existente la 
începutul trimestrului 

Număr convenții nou 
încheiate  

Număr convenții încetate în 
cursul trimestrului  

Număr convenții r ămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

18 0 0 18 

 
Au fost întocmite 9 acte adiționale la Convențiile de bilete de internare, 9 acte adiționale la Convențiile 
de eliberare de bilete de trimitere și rețete de prelungire a acestora pentru luna iulie 2019. 
 
Convenții pentru eliberarea certificatelor de concedii medicale 
La începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 275 convenții , iar la 
sfârșitul acestuia 275 convenții. 
 

Număr convenții  existente la 
începutul trimestrului 

Număr convenții nou 
încheiate  

Număr convenții încetate în 
cursul trimestrului  

Număr convenții r ămase la 
sfârşitul trimestrului 

C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3 

275 0 0 275 

 
Au fost întocmite un număr de 21 acte adiționale de modificare a medicilor ce pot elibera certificate de 
concedii medicale. 
 
Contracte încheiate pentru plata influențelor financiare datorate majorărilor salariale 
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La începutul trimestrului II 2019, CAS Hunedoara a încheiat un număr de 12 contracte pentru plata 
influențelor financiare datorate majorărilor salariale ale personalului încadrat în unitățile sanitare publice 
cu paturi. Pe parcursul trimestrului II 2019 au fost încheiate un număr de 48 de acte adiționale pentru 
alocarea sumelor respective: 

 

FURNIZOR VALOARE DE CONTRACT LA 30.06.2019 

Spitalul Judetean de Urgenta Deva 28.502.963,00

Spitalul Municipal "dr. Al. Simionescu" Hunedoara 27.471.435,00

Spitalul de Urgenta Petrosani 20.735.927,00

Spitalul Municipal Lupeni 6.565.512,25

Spitalul Municipal Vulcan 5.851.216,00

Spitalul Municipal Brad 7.014.770,00

Spitalul Municipal Orastie 7.327.037,00

Spitalul Orasenesc Hateg 6.915.167,75

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 3.344.570,00

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 2.947.204,00

Spitalul de Psihiatrie Zam 4.113.020,00

Spitalul General CF Simeria 3.376.178,00
TOTAL 124.165.000,00
 
Au mai fost întocmite 12 acte adiționale de prelungire a contractelor pentru luna iulie 2019, unul de 
modificare a reprezentantului legal al unui spital, precum și 12 acte adiționale ce cuprind modificări 
legislative. 
 
Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale 
Pe parcursul trimestrului II 2019 au fost evaluați un număr de 175 de furnizori de servicii medicale, 
medicamente și dispozitive medicale prin întrunirea de 9 ori a Comisiei de evaluare. Dosarele celor 175 
de furnizori evaluați, respectiv: 107 medici de familie, 2 cabinete de specialitate clinică, 48 farmacii, 6 
spitale, 2 cabinete de medicină dentară, 4 furnizori de dispozitive medicale, 3 laboratoare de analize 
medicale, 1 furnizor de dializă, unul de transport sanitar și unul de urgențe prespitalicești, au fost predate 
structurii de contractare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale corespunzătoare. 

 
Acorduri / Regulamente europene, Formulare europene 
În trimestrul II 2019 au fost emise de Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, 
Formulare europene eliberate 181 și s-au primit 679 formulare europene, după cum urmează: 

• E104:  primite- 15      întocmite- 60 
• E106:  primite- 76      întocmite- 0 
• E107:  primite- 65         întocmite- 1 
• E108:  primite- 52      întocmite- 6 
• E109:  primite- 3       întocmite- 0 
• E112:  primite- 0       întocmite- 6 
• E121:  primite- 6             întocmite- 28 
• E125:  primite- 445          întocmite- 78 
• E001:  primite- 16          întocmite- 0 
• E126: primite-      1      intocmite-    2 
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S-au efectuat plăți pentru servicii medicale acordate asiguraților în statele membre 
UE/SEE/Confederația Elvețiană, în sumă totală de 1.094.423,12 lei: 

• pentru 19 persoane care au beneficiat de asistență medicală transfrontalieră în sumă de 95.234,15 
lei 

• pentru 300 formulare E125 servicii medicale acordate în baza cardurilor europene și a 
formularelor europene, în sumă totală de 999.188,97 lei:  

• LUXEMBURG = 1.669,08 lei 
• ITALIA =  134.125,07 lei 
• GERMANIA = 854.297,73 lei 
• DANEMARCA=   87,81 lei 
• OLANDA=   4.721,07 lei 
• FRANTA =   399,87 lei 
• GRECIA=   3.888,34 lei 

Au fost verificate, prelucrate și s-au întocmit solicitări de prevedere bugetară pentru 445 formulare E125 
și 5 dosare de asistență medicală transfrontalieră. 
 
        
►DIRECȚIA ECONOMIC Ă 
 
În vederea întăririi disciplinei financiare, s-a impus respectarea principiilor de bază ale Legii nr. 
500/2002 privind finanțele publice referitor la: 
 
• angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate 

de către ordonatorul principal de credite 
• asigurarea integrității bunurilor patrimoniale ale instituției 
• organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară, a sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului 
de reparații 

• organizarea evidenței programelor naționale de sănătate și a indicatorilor aferenți acestora 
 
Gradul de realizare a indicatorilor economico-financiari la 30.06.2019, sunt prezentați  sintetic  după 
cum urmează: 

 
Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara a avut pentru trimestrul II al anului 2019 prevazută prin 
bugetul de venituri și cheltuieli suma de 151.338.820 lei ca venituri totale, iar încasările pe aceeași 
perioadă au fost în sumă de 171.908.170 lei, rezultând un grad de realizare de 116,59 %.  
 
Grad  de realizare a  veniturilor  în  trimestrul II al  anului  2019 (lei) 

       Denumire indicator Prevederi Bugetare 
Drepturi 

constatate din 
anul curent 

Încasări 
realizate 

Grad 
realizare 

VENITURI -TOTAL 151.338.820 896.373.276 171.908.170 116,59%
 Venituri curente 148.915.000 892.082.565 170.878.110 114,75%
Contribu țiile angajatorilor     7.640.000 432.771.170   10.134.832 132,65%
Contribu țiile asiguraților 141.006.000 458.961.440 160.393.323 113,75%
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Venituri nefiscale        269.000       144.682       349.955 130,09%
Subvenții     2.423.820   3.276.394              36 0%
Venituri FNUASS încasate în cont unic în curs 
de distribuire 

 
1.030.024 1.030.024  

                                                                 
În exercițiul financiar al semestrului II al  anului 2019, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a avut 
alocată prin bugetul de venituri și cheltuieli, credite bugetare  în sumă de  404.438.440 lei, defalcată 
astfel : 
 
Cheltuieli materiale și servicii:                                253.665.050 lei 
Cheltuieli de personal:                                        3.168.610 lei 
Transferuri intre unitati ale administratiei publice: 124.165.010 lei 
Asistenta sociala:                                      23.439.770 lei 
  
Creditele deschise și plățile de casă efectuate de Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara în perioada 
raportată  au urmatoarea structură: 
 
Cheltuieli cu bunuri și servicii 
Credite deschise                        404.438.440 lei 
Plăți nete de casa                      404.265.908 lei 
 
Cheltuieli de personal 
Credite deschise                             3.168.610 lei 
Plăți nete de casa                           3.167.769 lei 
 
Transferuri între unitați ale administrației publice 
Credite deschise                           124.165.010 lei 
Plăți nete de casa                         124.165.000 lei 
 
Asistența  socială 
Credite deschise                      23.439.770 lei 
Plăți nete de casa                          23.439.713  lei 
  
Grad  de realizare a plăților în semestrul I al anului 2019 (lei) 
 

Denumire indicator 
Credite de 

angajament 
aprobate 

Credite 
bugetare 
deschise 

Plati realizate 
Grad 

realizare a 
platilor 

I. MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE 
SERVICII CU CARACTER MEDICAL 254.099.960 253.665.050 253.646.595 99,99% 

II. SERVICII PUBLICE 
DESCENTRALIZATE- din care 

3.524.850 3.515.030 3.514.176,65 99, 97% 

Cheltuieli de personal 3.178.430 3.168.610 3.167.769 99,97% 
Materiale si prestari servicii cu caracter 
functional pt.ch.proprii 346.420 346.420 346.407,65 99,99% 

III. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

124.165.010 124.165.010 124.165.000 99,99% 
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IV. ASISTENTA SOCIALA 23.442.210 23.439.770 23.439.713 99,99% 

TOTAL 405.232.030 404.784.860 404.419.076,96 99,90% 

 
Analizand datele prezentate se poate observa că execuția bugetară s-a efectuat potrivit creditelor 
bugetare deschise in proportie de 99,95 % . 
La capitolul ,,Cheltuieli materiale si servicii" gradul de utilizare a creditelor deschise este de 
99,99%.  La capitolul ,,Cheltuieli de personal’’ gradul de utilizare a creditelor deschise este de  
99,97 %. La capitolul ,,Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala’’ gradul de utilizare a 
creditelor deschise este de  99,99%. 
 
Realizarea executiei bugetare la capitolul Cheltuieli 
 
Valoarea creditelor de angajament aprobate aferente semestrului I al anului 2019, pentru materiale si 
prestari servicii cu carácter medical se ridica la 249.976.060 lei, iar a celor realizate  la  243.086.826  lei. 
 
La data de 30.06.2019, CAS Hunedoara nu înregistrează plăţi restante peste 90 de zile de la termenul 
de scadenţă. 
 
Gradul de realizare al plăţilor  faţă de creditele bugetare aprobate pentru serviciile cu caracter medical 
este realizat în proporţie de 99,69 %, iar fata de creditele bugetare deschise este in proportie de 99,99 %. 
 
Gradul de realizare al creditelor de angajament realizate faţă de creditele de angajament aprobate este 
în proporţie de 97,24%. 
 
Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate, are 
valoarea totală de 19.363,04 lei. 
 
Sintetic, datele se regăsesc în tabelul de mai jos: 
 

Tipul de asistenţă 
medicală 

Credite de 
angajament 
aprobate lei 

Credite 
angajament 
realizate lei 

Credite 
bugetare 

deschise lei 

Plăți realizate-
lei 

Grad 
realizare 

CA 

Grad 
realizare 

CB 
Medicamente cu și fără 
contribuție personală  47.068.840 46.460.352 54.125.540 54.125.540 98,71% 100,00% 

Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut 
utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 

30.776.030 30.678.939 31.165.330 31.165.321 99,68% 100,00% 

Materiale sanitare specifice 
utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 

2.118.360 2.113.139 1.809.670 1.809.670 99,75% 100,00% 

Servicii medicale de 
hemodializă şi dializă 
peritoneală 

11.433.450 10.934.979 11.285.330 11.285.330 95,64% 100,00% 

Dispozitive si echipamente  
medicale  2.088.000 2.088.000 2.088.000 2.088.000 100,00% 100,00% 

Asistență medicală primară 
24.855.000 21.541.701 21.593.360 21.592.396 86,67% 100,00% 

Asistență medicală pentru 
specialitățile clinice 9.768.000 9.583.060 9.397.990 9.397.990 98,11% 100,00% 
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Asistență medicală 
stomatologică 349.000 348.183 351.010 350.697 99,77% 99,91% 

Asistență medicală  pentru 
specialitățile paraclinice 6.050.000 6.035.164 6.043.400 6.043.698 99,75% 100,00% 

Asistență medicală în 
centrele medicale 
multifuncționale 

1.212.000 1.211.385 1.201.000 1.201.000 99,95% 100,00% 

Servicii de urgență 
prespitalicești și transport 
sanitar 

3.000 2.662 3.620 3.428 88,73% 94,70% 

Servicii medicale în unități 
sanitare cu paturi- spitale 
generale 

104.700.000 102.610.582 104.700.000 104.700.000 98,00% 100,00% 

Unități de recuperare-
reabilitare a sănătații 4.967.000 4.891.304 4.967.000 4.950.040 98,48% 99,66% 

Prestații medicale acordate 
în baza doc.internaționale 4.587.380 4.587.376 4.587.380 4.587.376 100,00% 100,00% 

TOTAL 249.976.060 243.086.826 253.318.630 253.300.486 97,24% 99,99% 

 
Cheltuieli de administrare a fondului 
Prevederile bugetare pentru semestrul I al  anul 2019  pentru cheltuieli  proprii de administrare  sunt în 
sumă de 3.515.030 lei. Platile nete de casă au fost în sumă de 3.514.176,65 lei. Fondurile alocate pentru 
anul 2019, respectiv deschiderea de credite in valoare de 3.515.030 lei, au fost gospodărite în mod 
judicios realizându-se o execuție bugetară de 99,97%. 

 
Cheltuieli pentru asigurări și asistență socială 
Prevederile alocate perioadei raportate pentru cheltuielile de asigurari si asistenta sociala au fost în sumă 
de 23.442.210 lei. Plațile nete de casă pentru aceeași perioadă au fost în sumă de 23.439.713 lei. La acest 
segment al execuției bugetare au fost înregistrate cheltuieli deduse de angajatori, în valoare totală de 
1.274 lei. 
 
Activitatea de relații cu asigurații  
La nivelul Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale, activitatea este structurată pe 4 
direcţii speciale care vizează: 

• primirea şi eliberarea de documente care atestă calitatea de asigurat; asigurarea consultanţei 
de specialitate şi redactarea de răspunsuri la solicitările ce vizează activitatea serviciului 

• activitatea de primire, înregistrare, distribuire şi arhivare a cardurilor naţionale 
• activitatea de înregistrare, primire şi distribuire a cardurilor europene şi a certificatelor 

provizorii de înlocuire a cardurilor europene 
• activitatea de preluare, înregistrare şi monitorizare a cererilor de recuperare a indemnizaţiilor 

de concedii medicale depuse de persoane juridice şi persoane fizice.                   
 
Având în vedere direcţiile principale de activitate dezvoltate la nivelul Serviciului E.A.C.C.M. din cadrul 
Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, prezentăm în continuare indicatorii cantitativi privind 
activitatea desfăşurată în cursul trimestrului II al anului 2019 după cum urmează: 
 
Activitatea de primire, înregistrare, distribuire şi arhivare a cardurilor na ţionale 
 

LUNA/ANUL 
Nr carduri duplicate 
primite de la C.N.I.N. 

Nr. cereri depuse pentru 
carduri pierdute, furate 

etc. 

Nr. adeverinţe de 
înlocuire eliberate 

Nr. de carduri returnate 
la CAS Hunedoara şi 
predate asiguraţilor 
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Aprilie/2019 176 99 251 45 
Mai/2019 - 247 362 39 
Iunie/2019 81 179 365 67 

TOTAL 257 525 978 151 

 
Activitatea de înregistrare, primire şi distribuire a cardurilor europene şi a certificatelor 
provizorii de înlocuire a cardurilor europene 
 

LUNA/ANUL Nr. carduri europene eliberate 
Nr. certificate provizorii de înlocuire a 

cardului european 
Aprilie/2019 0 411 
Mai/2019 0 578 
Iunie/2019 0 729 

TOTAL 0 1.718 

 
Activitatea de preluare, înregistrare şi monitorizare a cererilor de recuperare a indemnizaţiilor de 
concedii medicale depuse de persoane juridice şi persoane fizice 
 

LUNA/ANUL 
Nr. cereri depuse de 

persoane juridice 

Sume plătite 
angajatorilor – persoane 

juridice 
 –mii lei – 

Nr. cereri depuse de 
persoane fizice 

Sume plătite persoanelor 
fizice 

– mii lei – 

Aprilie/2019 629 3.927,82 16 28,40 
Mai/2019 681 5.012,48 18 30,13 
Iunie/2019 611 3.696,12 18 27,45 

TOTAL 1.921 12.636,42 52 85,98 

 
 
 
►DIRECŢIA MEDIC   ŞEF 
 
Principalele proiecte şi activităţi derulate pe parcursul trimestrului II de structura Direcţiei Medic Şef, au 
fost următoarele:  

• coordonarea, verificarea şi validarea cazurilor nevalidate în sistemul DRG, solicitate spre 
validare de către spitalele din judeţ. S-au verificat un număr de 131 cazuri 
invalidate/neconfirmate la Spitalul Județean de Urgență Deva, Spitalul Municipal „Dr. Al. 
Simionescu” Hunedoara, Spitalul de Urgență Petroșani, Spitalul Municipal Orăștie, Spital 
Municipal Brad, transmise de SNSPMPDSB. S-a întocmit Raportul comisiei de analiză cu 
decizia de validare/confirmare, respectiv nevalidare/neconfirmare pentru fiecare spital în parte. 

• monitorizarea activității nucleelor de calitate internă. S-au verificat, corectat, centralizat și 
transmis la CNAS datele și punctajul lunar pentru criteriile de calitate ale serviciilor medicale 
aferente trimestrului II 2019 la cele 5 spitale din județ, în care funcționează nuclee de calitate 
internă, respectiv: Spitalul Județean de Urgență Deva, Spitalul Municipal „Dr. Al Simionescu” 
Hunedoara, Spitalul de Urgență Petroșani, Spitalul Municipal Orăștie și Spitalul Municipal 
Lupeni. Datele raportate au fost verificate și la sediul unităților sanitare, cu ocazia verificărilor 
trimestriale efectuate conform metodologiei de lucru prevăzută de Ordinul CNAS nr. 
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59/874/4017/2001, actualizată în 2011 și s-au făcut recomandări acolo unde a fost cazul (5 
controale).  

• dispozitive medicale. În cadrul întrunirilor Comisiei pentru analiza şi aprobarea cererilor de 
acordare a dispozitivelor medicale s-au verificat şi s-au supus aprobării 253 cereri pentru 
concentratoare de oxigen, 67 cereri pentru stomii, 36 dispozitive pentru incontinenţă urinară şi 
258 de cereri pentru alte dispozitive medicale. 

  
• întocmirea Raportului privind consumul de medicamente pe unele boli cronice care beneficiază 

de scheme terapeutice sau formulare specifice eliberate în trimestrul II 2019 la farmaciile cu 
circuit deschis (91 medicamente). 

 
• verificarea lunară a prescripțiilor din SIUI pe farmacii cu circuit deschis pentru medicamente de 

pe listele A, B, C1 și C2 eliberate cu respectarea protocoalelor terapeutice şi s-au întocmit 
notificări trimestriale către medicii care au eliberat prescripțiile care nu respectă protocoalele 
terapeutice (11 medici). 

 
• verificarea certificatelor de concedii medicale. S-a transmis către CNAS centralizarea pe judeţ 

a numărului de certificate eliberate lunar astfel: APRILIIE – 7492 certificate medicale (565 
medici prescriptori), MAI – 7331 certificate medicale (552 medici prescriptori), IUNIE –  
6.868 certificate medicale ( 525 medici prescriptori).    

 
 
   

Programe naționale                                                                                                                           lei 

NR. CRT. 
PROGRAME  NAȚIONALE DE 

SĂNĂTATE 

SUME 
CONTRACTATE 

INI ȚIAL 

SUME 
CONSUMATE LA  

30.06.2019 

SUME DISPONIBILE 
LA 

30.06.2019 

1 ONCOLOGIE 10.450.890 10.370.725.15 +80.164,85 

2 ONCOLOGIE COST VOLUM 5.150.000 5.189.578.45 -39.578,45 

3 ONCOLOGIE RADIOTERAPIE 0 0 0 

4 DIABET MEDICAMENTE 14.489.340 15.011.721.06 - 522.381,06 

5 DIABET TESTE 1.158.360 1.162.847,20 -4.487,20 

6 HEMOGLOBINĂ GLICOZILATĂ 20.000 20.240 - 240 

7 
SETURI CONSUMABILE POMPE 
INSULINĂ 

24.000 24.000 0 

8 BOLI RARE 211.300 204.279.84 +7.020,16 

9 HEMOFILIE TALASEMIE 60.000 58.883.55 + 1.116,45 

10 BOLI ENDOCRINE 27.000 26.987,30 +12,70 

11 POSTTRANSPLANT 387.500 378.722.56 + 8.777,44 

12 ORTOPEDIE 936.000 930.779,34 + 5.220,6 

13 DIALIZĂ 11.433.450 10.934.979 +498.471 

TOTAL  44.347.840 44.313.743,45 +34.096,55 
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►SERVICIUL CONTROL 
 
Acțiuni de control derulate în trimestrul II - corespunzător perioadei- 01.04.2019 - 30.06.2019, 
structura de control din cadrul CAS Hunedoara a efectuat un număr total de 77 acţiuni de control.  
 
Acțiunile de control tematic stabilite prin Planul anual de control, avizat de Direcţia Monitorizare 
şi Corp Control din cadrul CNAS, au fost realizate în proporție de 100%. Au fost încheiate un 
număr total de 59 acte de control. 
 
Suplimentar, din dispoziţia CNAS sau a preşedintelui-director general al CAS Hunedoara, au fost 
realizate un număr de 2 acţiuni de control operativ, în cadrul cărora au fost supuse verificării un număr 
de 5 entităţi şi au fost încheiate 5 acte de control. 
 
De asemenea, în baza unor sesizări, reclamaţii şi petiţii adresate instituţiei de către partenerii din sistem - 
angajatori, la sesizarea unor compartimente din structura CAS Hunedoara sau din dispoziţia 
preşedintelui-director general, au fost realizate un număr de 16 acţiuni de control inopinat, în cadrul 
cărora au fost supuse verificării un număr de 16 entităţi şi au fost încheiate 16 acte de control. 
 
Astfel, ca urmare a numărului total de 77 acţiuni de control au fost încheiate un număr de 80 acte de 
control.  

 
Rezultatele acţiunilor de control din perioada 01.04.2019-30.06.2019 sunt următoarele: 

 
1. În cadrul acţiunilor de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale au fost imputate sume în valoare de 48.222,18 lei. De asemenea, în această perioadă 
au fost recuperate sume imputate în valoare de 72.761,96 lei, aferente perioadei în curs şi a 
perioadelor anterioare. 

2. În baza O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
cu modificările şi completările ulterioare, a fost efectuat 1 control inopint vizând un angajator, 
fiind stabilite un număr de 3 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și s-a aplicat o 
sancțiune contravențională de avertisment scris. 

3. Ca urmare a celor 80 acte de control încheiate de Serviciul Control la entităţile controlate au fost 
sesizate şi alte deficienţe care nu sunt cuantificabile în bani, dar care reprezintă aspecte de 
neconformitate în activitatea desfăşurată. În acest sens au fost dispuse un număr total de 324 
măsuri de remediere şi au fost implementate un număr de 431 măsuri dispuse, aferente 
perioadei în curs şi a perioadelor anterioare.  

 
 
►COMPARTIMENT RELA ȚII PUBLICE, PURT ĂTOR DE CUVÂNT 
 
În trimestrul II al anului 2019, creșterea gradului de informare a asiguraților s-a realizat prin folosirea 
mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea și susținerea intereselor 
asiguraților, acțiune concertizată prin: 
 

• Transmiterea către mass-media de comunicate de presă - în trimestrul II al anului 2019, pentru 
informarea corectă și promptă a asiguraților cu privire la activitatea Casei de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara, au fost transmise mijloacelor mass-media locale 9 comunicate de presă. În 
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aceeași perioadă, CAS Hunedoara a înregistrat 28 de apariții în presa scrisă, online și 
audiovizual.  

• Afișarea pe site-ul instituției http://www.cnas.ro/cjashd/, a unui spectru larg de informaţii de 
interes public, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizate în permanenţă. În 
al doilea trimestru al acestui an au fost afișate pe adresa web a instituției 32 de materiale 
informative . 

• Instituția folosește, ca mijloc de comunicare în masă, rețeaua Facebook, prin pagina proprie -  
https://www.facebook.com/cjashd/. În al doilea trimestru al anului 2019, pe această pagină au 
fost afișate un număr de 29 de informații  necesare asiguraților pentru a beneficia de serviciile 
medicale acordate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dar și furnizorilor de servicii 
medicale. În aceeași perioadă, s-au înregistrat 2090 de interacțiuni pe pagina de facebook. Mai 
mult decât atât, la finalul trimestrului II, pagina de facebook a CAS Hunedoara a înregistrat 731 
de aprecieri.  

• Afi șarea, la avizierul instituției de informații cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților, 
informații necesare asiguraților pentru dobândirea calității de asigurat, documentele necesare 
pentru procurarea de dispozitive medicale și  a altor servicii medicale, precum îngrijiri medicale 
la domiciliu, dar și noutățile legislative. 

 
Toate aceste acțiuni au condus la creșterea gradului de adresabilitate a populației către CAS Hunedoara. 
În aceeași perioadă, la nivelul insituției, s-au înregistrat și soluționat 17 petiții și solicitări online de 
informații. În această perioadă NU s-a înregistrat nicio cerere de informații în baza Legii 544/2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public.  
 
Acțiunile de informare derulate de CAS Hunedoara au condus la înregistrarea unui număr cât mai mare 
de persoane în sistemul de asigurări sociale de sănătate prin cunoașterea drepturilor și obligațiilor 
asiguraților, prin cunoașterea mijloacelor de asigurare, inclusiv aspecte legate de plata contribuției de 
sănătate și indemnizațiilor de concedii medicale. Prin intermediul paginii de facebook tot mai mulți 
cetățeni români plecați în străinătate au primit informațiile necesare obținerii formularelor europene, sau 
a cardurilor europene.  
 
S-a procedat la informarea populației în legătură cu furnizorii de servicii medicale care au încheiate 
contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pe zone 
geografice și specialități medicale, precum și la informarea asiguraților cu privire la primirea cardului 
național de sănătate, la serviciile medicale la care au dreptul în condițiile legii, pe teritoriul altor state. 
 
Accesul la informații al asiguraților a fost realizat respectând principiul transparenței, prin realizarea 
unui flux informațional corect, pertinent și eficient. Instituţia are o abordare deschisă faţă de sistemul 
mass-media, prin intermediul căreia se asigură transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, 
dar și prin folosirea la capacitate maximă a mijlocacelor proprii de comunicare (site, pagina de facebook, 
Telverde, avizier). 
 
 
►COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOIS ADMINISTRATIV 
 
În perioada 01.04.2019 – 30.06.2019 la nivelul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ s-
au desfăşurat următoarele activităţi relevante: 
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• reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara în cadrul litigiilor cu terţii – persoane 
fizice şi persoane juridice; în trimestrul II al anului 2019, la nivelul CAS Hunedoara au existat un 
număr de 59 dosare din care:  

 
-   5 dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia - stadiu procesual recurs ; 
-   1 dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia - stadiu procesual contestaţie în anulare 
-   1 dosar aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara - stadiu procesual apel; 
- 29 dosare aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara - stadiu procesual fond ; 
-   1 dosar aflat pe rolul Tribunalului Sibiu - stadiu procesual fond; 
-   3 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Deva - stadiu procesual fond ; 
-   3 dosar aflat pe rolul Judecătoriei Petroşani - stadiu procesual fond; 
-   3 dosar aflat pe rolul Judecătoriei Orăştie - stadiu procesual fond; 
-   4 dosar aflat pe rolul Judecătoriei Hunedoara - stadiu procesual fond; 
-   2 dosar aflat pe rolul Judecătoriei Haţeg - stadiu procesual fond; 
-   1 dosar aflat pe rolul Judecătoriei Brad - stadiu procesual fond; 
- 6 dosare aflate la  Comisia Centrală de Arbitraj - stadiu procesual fond ; 
 

• redactarea şi întocmirea, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de 
structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de 
toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi 
extraordinare pentru apărarea intereselor CAS, în cauzele în care aceasta este parte; 

• avizarea din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu 
prevederile altor acte normative, a proiectelor actelor administrative emise de Preşedintele – 
Director General al CAS Hunedoara; 

• acordarea vizei de legalitate pe toate documentele emise de Casa de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara care conduc la angajarea răspunderii patrimoniale, contractuale, civile, penale sau  
disciplinare, prezentate spre avizare conform legii; 

• analizarea  din punct de vedere juridic a cererilor de cesiune de creanţă formulate de către 
furnizori, în vederea acceptării cererii de cesionare sau, după caz, a respingerii acesteia, de către 
comisia de analiză a cererilor de cesiune de creanţă, constituită la nivelul CAS Hunedoara; 

• analizarea din punct de vedere juridic a documentelor depuse la CAS Hunedoara în vederea 
eliberării formularului E 112; 

• îndrumarea şi asigurarea informării serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara în 
vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului de 
activitate; 

• colaborarea cu serviciile de specialitate la redactarea, încheierea, modificarea, completarea, 
derularea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara; 

• analizarea şi soluţionarea sub aspect juridic a petiţiilor adresate CAS Hunedoara şi repartizate 
structurii Juridic şi Contencios de către preşedintele-director general al CAS Hunedoara; 

• organizarea evidenţei litigiilor pe speţe în care Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara este 
parte, stadiul soluţionării acestora: termene, soluţii date de instanţele judecătoreşti.  

 
 
►COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMA ȚIEI 
 
În trimestrul II 2019, activitatea Compartimentului Tehnologia Informației a constat în principal în 
următoarele: 
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• administrarea serverelor (DNS, DHCP, Active Directory, Firewall), rețelei de calculatoare și 
a tehnicii de calcul din cadrul CAS Hunedoara și asigurarea întreținerii și exploatării în 
condiții optime a acesteia. 

• exercitarea atribuţiilor privind asigurarea securităţii reţelei interne a CAS, administrarea  
softului antivirus și updatarea acestuia, distribuţia patch-urilor de securitate la staţiile din 
reţeaua CAS proprie. 

• intersectări baze de date preluate de la instituţii cu care CAS comunică şi are Protocoale 
(ANAF, CNPP, AJPIS, AJOFM, DGASPC) în scopul identificării și recuperării de prejudicii 
la FNUASS. 

• publicare/actualizare informaţii  pe website-ul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara.  
• asigurare suport tehnic pentru utilizatorii CAS în utilizarea modulelor PIAS și semnalarea 

problemelor nerezolvate către suport CNAS.  
• asigurare suport tehnic pentru utilizatorii externi (furnizorii de servicii medicale) în utilizarea 

aplicațiilor desktop și semnalarea problemelor nerezolvate către suport CNAS.  
• asigurare suport tehnic în cazul cardurilor naționale cu defecte care nu au fost remediate de 

utilizatorii CAS.  
• Intersectari baze de date privind activitatea furnizorilor de servicii medicale, aferentă anului 

2018:  
� Verificarea modului de prescriere a rețetelor în cazul persoanelor beneficiare a 

formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 (cod 
stare ALTE3)  în vederea recuperării sumelor plătite furnizorilor de servicii 
medicale. 

�  Identificarea rețetelor prescrise eronat pentru persoane beneficiare a 
formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 (cod 
stare ALTE3)  în vederea recuperării sumelor de la stetele membre UE, plătite 
furnizorilor de servicii medicale. 

� Verificarea modului de raportare a serviciilor medicale în cazul persoanelor 
beneficiare a formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 
1408/1971 (cod stare ALTE3)  in vederea recuperării sumelor de la stetele 
membre UE, platite furnizorilor de servicii medicale. 

� Verificarea modului de prescriere/eliberare a medicamentelor din lista 
protocoalelor medicale: - verificarea rețetelor prescrise de medicii de familie în 
cazul medicamentelor ce nu pot fi prescrie de medicii de familie.  - verificarea 
rețetelor prescrise de medicii specialişti în cazul medicamentelor ce nu pot fi 
prescrise decat de medici cu o anumită specialitate. 

 
 
►COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL 
 
În scopul eficientizării activităţii, la nivelul CAS Hunedoara s-a constituit o comisie având scopul de a 
evalua activitate din cadrul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate. S-au analizat fişele de 
post ale funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea la nivelul acestui compartiment şi s-a 
evaluat încărcarea cu sarcini pe salariat şi în timp, precum şi identificarea periodicităţii specifice. 
Rezultatele analizei s-au materializat în revizuirea fişelor de post. 
 
La data de 15.06.2019 s-a finalizat înregistrarea şi trimiterea a 63 declaraţii de avere şi a 63 declaraţii de 
interse. 
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În luna iunie s-a finalizat un examen pentru promovarea în grad profesional a 2 funcţionari publici de 
execuţie. 
 
►DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL  
 
În vederea implementării unitarea a Procedurii de sistem PS – 00 – FP – Întocmirea şi actualizarea fişei 
postului, la nivelul Compartimentului RUSEP s-a efectuat o analiză corelativă şi s-au identificat atribuţii 
/ sarcini / responsabilităţi comune / generale, pentru diferitele tipuri de funcţii (funcţii de execuţie,  de 
conducere) cu privire la activităţile legate de sistemul de control managerial. Acestea vor sta la baza 
revizuirii fişelor de post, ce se va realiza în trimestrul III. 
 
Conform Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2019, la data de 
30.06.2019 s-a finalizat Inventarul documentelor elaborate şi procesate la nivelul CAS Hunedoara.  
 
 
Probleme întâmpinate în perioada evaluată 
Pe parcursul perioadei analizate, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara s-a confruntat cu o serie de 
probleme care au creat unele dificultăţi în desfăşurarea activităţii, cum ar fi:   
 

• viteza de răspuns scăzută a aplicației SIUI, una din cauze fiind modificările efectuate în timpul 
raportărilor lunare. La majoritatea  modulelor  din SIUI -  nu se generează corect rapoartele 
lunare/trimestriale/anuale, ele sunt în continuare incomplete sau nu respectă corelațiile între 
câmpuri 

• dificultăți în verificarea raportărilor depuse de către furnizori spre decontare cauzate de 
următoarelă situații: lipsa  unor filtre în  SIUI cerute de legislație sau/și neconcordanțe între 
legislație și SIUI, situații care îngreunează activitatea personalului și poate crea posibilitatea 
efectuării f ără voie, a unor decontări eronate 

• nefuncționarea sistemului DES – BI Cognos DES, ceea ce conduce la imposibilitatea 
monitorizării evoluției utilizării DES de către furnizorii de servicii medicale (aflați, sau nu, în 
contract cu CAS Hunedoara) din teritoriul arondat  

• existența la nivelul Serviciului Control a unui volum foarte mare de controale neplanificate - 
datorat solicitărilor angajatorilor în vederea verificării modului de acordare a concediilor 
medicale, a  solicitării caselor de avocatură a verificării facturilor de achiziție de medicamente în 
vederea stabilirii taxei clawback, a  măsurilor dispuse atât de Camera de Conturi Hunedoara cât 
și de către Curtea de Conturi a României, precum și a reclamațiilor și sesizărilor asiguraților,  
fapt ce împiedică îndeplinirea  programului planificat al structurii de control 

• transmiterea bazelor de date de la instituții publice, precum ANAF, AJOFM, AJPIS, ISPH, 
CNPP, neactualizate în timp util și cu foarte multe erori, ceea ce generează apariția de dificultăți 
în definirea calității de asigurat 

• peste 50% din echipamentele IT din dotarea CAS Hunedoara sunt uzate fizic și moral, cu o 
vechime de peste 10 ani pentru care Microsoft nu mai asigură update-uri de securitate devenind 
vulnerabile la riscurile de securitate și viruși 

• viteza de răspuns scăzută în utilizarea aplicațiilor din platforma PIAS 
• întâziere în finalizarea decontărilor curente - la data întocmirii prezentului raport nu a putut fi 

generat decontul de regularizare sanatorii trimestrul II 2019. 
• sesizări ale furnizorilor de servicii medicale și ale asiguraților privind accesarea cu foarte mare 

dificultate a platformei PIAS, secțiunea privind consultarea calității de asigurat. 
• dificultăți în exportarea datelor de dimensiuni mari din SIUI. 
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Propuneri 

• actualizarea manualelor de utilizare pentru sistemele PIAS (SIUI, SIPE, CEAS și ERP) care să 
cuprindă fluxurile de lucru pentru fiecare modul în parte 

• crearea de conexiuni între toate modulele SIUI și aplicarea unor reguli de validare care să nu 
permită producerea de prejudicii la nivelul FNUASS sau care să permită recuperarea lor ulterior 
decontării 

• introducerea în SIUI a unor filtre, în concordanță cu legislația în vigoare astfel încât, la nivelul 
serviciului decontări, verificarea rapotărilor depuse de către furnizori spre decontare să fie 
corectă și conformă cu prevederile legale aplicabile în domeniu, excluzând în acest fel 
posibilitatea unor decontări eronate 

• crearea unor rapoarte în SIUI care să faciliteze o urmărire mai ușoară a datelor existente 
• remedierea disfuncționalităților sesizate cu privire la sistemul de monitorizare DES – BI Cognos 

DES 
• achiziționarea de echipamente IT (server și stații de lucru) având în vedere că peste 50% din 

echipamentele existente sunt uzate fizic și moral cu o vechime de peste 10 ani pentru care 
Microsoft nu mai asigură update-uri de securitate devenind vulnerabile la riscurile de securitate și 
viruși ce pot crea probleme în aplicarea unor politici de securitate ce se impun din 25 mai 2018 în 
aplicarea Regulamentului (UE) nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).   

• Achiziţionarea unor versiuni noi de licenţe software (MS Office, MS Windows 10 Pro). 
 
Concluzii 
 
În contextul celor de mai sus, rezultatele obținute din analiza indicatorilor de performanță se prezintă 
astfel: 
 
Pentru  indicatorii economico-financiari, întreaga activitate a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, 
a fost evidențiată în contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, 
și a urmărit încadrarea în creditele de angajament aprobate și în creditele bugetare aprobate și deschise.  
 
Cel mai important indicator urmărit pe parcursul perioadei de raportare a fost gradul de execuție a 
creditelor bugetare deschise, 99,9 % reflectând o bună execuție, în directă corelație cu fondurile 
aprobate astfel încât la finele trimestrului II 2019 nu s-au imobilizat fonduri. 
  
Valoarea creditelor bugetare aprobate și deschise este între 94,69% și 100%, evaluarea indicatorilor 
economico-financiari reflectând o cuantificare maximă a valorii de apreciere la toți indicatorii cu 
excepția indicatorului IG 1-18 – Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele bugetare deschise 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar, 
cuantificare minimă a valorii de apreciere.înregistrată la indicatorul „gradul de execuție la credite 
bugetare deschise” pe total servicii medicale la finele trimestrului II a fost de 99,99%, iar pe domenii de 
asistență medicală, execuția creditelor  
 
Valoarea înregistrată la indicatorul „gradul de realizare a creditelor de angajament” realizate,  raportate 
la creditele de angajament aprobate a fost pe total servicii medicale de 97,24%, iar pe domenii de 
asistență medicală, realizarea creditelor de angajament aprobate și efectiv realizate este între 85,91% și 
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100%, evaluarea indicatorilor economico-financiari reflectând o cuantificare maximă a valorii de 
apreciere (5 puncte) la 14 indicatori, 2 indicatori reflectând o cuantificare a valorii de apreciere de 2 
puncte și 3 indicatori reflectând o cuantificare  minimă a valorii de apreciere. 
 
Pentru ceilalți indicatori, exclusiv cei economico – financiari, prezentați mai sus, evaluarea reflectă o 
cuantificare maximă a valorii de apreciere (5 puncte). 
 
În scopul aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de arhivă în cadrul CAS Hunedoara, în 
cursul trimestrului II, s-a derulat și activitatea de elaborare a Nomenclatorului arhivistic al instituției. 
Acesta a fost elaborat pe baza proiectelor de nomenclator, întocmite de către fiecare șef/coordonator de 
structură pentru documentele specifice direcției/serviciului/compartimentului sau biroului respectiv.  
Ulterior, Nomenclatorul arhivistic al CAS Hunedoara fiind aprobat prin Decizia PDG 
nr.195/16.05.2019, cu intrare în vigoare de la data de 01.07.2019.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare, colectivul CAS Hunedoara a avut ca prioritate îndeplinirea 
indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management al președintelui-director general. 
Rezultatul preconizat a fost acceptat și însușit de colectivul CAS, gradul de realizare a indicatorilor fiind  
dat de calitatea activităților desfășurate, performanța, competitivitatea, eficiența, vizibilitatea, 
colaborarea și relația strânsă cu furnizorii de servicii medicale și instituțiile partenere din domeniul 
sănătății. 
  
Experiența profesională mi-a dat posibilitatea aplicării unui management de tip participativ, astfel că 
activitatea mea s-a bazat pe respect reciproc, centrarea preocupărilor pe calitatea activităților, 
transparență în stabilirea obiectivelor precum și în adoptarea și aplicarea măsurilor de conducere 
operativă, coerența măsurilor și eficiența procesului managerial prin implicarea tuturor factorilor de 
decizie din cadrul CAS. 
 

 
 
 

Preşedinte-Director General  
Liliana VAIDNER  


