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RAPORT DE ACTIVITATE
al Casei de Asigurari de Sanatate Hunedoara
pe anul 2014
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara este o instituţie publică, de interes local, cu
personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, exercitând atribuţiile conferite de lege şi de statutul propriu prin aplicarea şi respectarea
politicii şi strategiei stabilite pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului
Hunedoara.
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara participă la administrarea Fondului Naţional unic de
Asigurări Sociale de Sănătate conform reglementărilor transmise de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, cu respectarea actelor normative privind organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor
sociale de sănătate şi are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare a sistemului de
asigurări sociale de sănătate la nivel local.
Scopul activităţii Casei de Asigurari de Sanatate Hunedoara a fost de a acoperii cu servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale întregul teritoriu al judeţului Hunedoara prin încheierea
contractelor cu furnizorii de servicii medicale, furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate,
precum şi creşterea gradului de colectare a veniturilor.
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara este o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen
lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara reprezintă interesele celor
asigurati din judeţ şi
îşi dedică întreaga activitate în slujba asiguraţilor săi, ale căror contribuţii le gestionează cu maximă
responsabilitate, conform normelor în vigoare.
Obiectivele generale ale CAS Hunedoara
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 FNUASS la nivel local,
prin:
Asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale
acordate de furnizorii cu care CAS Hunedoara a încheiat contract,
Încheierea contractelor cu furnizorii, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii medicale,
medicamente şi dispozitive pentru toţi asiguraţii pe toată durata de valabilitate a contractelor,
prin:
Întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS,
Creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor,
Creşterea gradului de informare a asiguraţilor,
Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor ce revin preşedintelui - director
general al CAS Hunedoara,
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
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Obiectivele specifice ale CAS Hunedoara
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi
aprobate
angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare
evaluarea calităţii serviciilor medicale
asigurarea unui grad ridicat a asistenţei medicale primare, preventive şi curative,
monitorizarea asistenţei medicale preventive acordate omului sănătos, familiei şi colectivităţii.
asigurarea unui impact mediatic pozitiv al activităţii CAS Hunedoara
construirea unui plan de management al resurselor umane, care are în vedere identificarea şi
cuntificarea valorilor reale, caracteristice personalului, care să conducă la construirea unei politici
de personal eficientă şi eficace.monitorizarea evoluţiei consumului de medicamente şi luarea
măsurile corespunzătoare în situaţia abaterilor de la normele în vigoare
implicare activă în promovarea şi utilizarea SIUI (Sistemului Informatic Unic Integrat)
analiza şi evaluarea sistemului de management al riscurilor în cadrul CAS Hunedoara, încluzând
operaţiuni ca: analiza organizaţiei (politica organizaţiei, procese şi activtăţi specifice),
identificarea, măsurarea şi ierarhizarea riscurilor, întocmirea cartografiei riscurilor, evaluarea
eficacităţii controalelor, elaborarea de planuri de măsuri în scopul diminuării riscurilor
evaluarea furnizorilor care-şi exprimă intenţia de a intra în relaţie contractuală cu CAS
Hunedoara
urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii pentru derularea programelor şi subprogramelor
naţionale
prelucrarea, monitorizarea şi controlul indicatorilor specifici programelor şi subprogramelor
aplicarea politicilor UE cu privire la eliberarea formularelor europene şi a cardurilor europene de
asigurări sociale de sănătate
asigurarea unor servicii medicale de calitate atât asiguraţilor proprii, cât şi cetăţenilor străini,
conform tratatelor UE
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, finanţarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente
şi dispozitive în raport cu activitatea prestată şi cu respectarea încadrării în bugetul aprobat

Directia Economica - Indicatorii economico – financiari
Pe parcursul anului 2014 s-a urmărit angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita
creditelor bugetare repartizate şi aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza bunei gestiuni
financiare, respectiv utilizarea creditelor bugetare numai pentru cheltuielile angajate, lichidate şi
ordonanţate la plată în condiţiile legii.In confprmitate cu fila buget aprobata pe anul 2014 , Casa de
Asigurari de Sanatate Hunedoara a avut alocata prin bugetul de venituri si cheltuieli, venituri in valoare
totala de 259.442,20 mii lei , si credite bugetare totale in suma de 485.508,84 mii lei,
defalcata
astfel :
Bunuri si servicii :
412.149,16 mii lei
Cheltuieli de personal :
2.940,58 mii lei
Asistenta sociala :
70.419,00 mii lei
Valoarea creditelor de angajament aprobate pentru materiale si prestari servicii cu carácter medical se
ridica la 397.744,34 mii lei,iar a celor realizate la 395.224,76 mii lei.
La 31.12.2014, CAS Hunedoara nu înregistrează plăţi restante peste 90 de zile de la termenul
de scadenţă.
Disponibilul în cont neutilizat din deschiderile de credite efectuate la 31.12.2014 este în sumă de
2.751,85lei.
Gradul de realizare al plăţilor pe total cheltuieli sănătate este realizat în proporţie de 99,99%
faţă de creditele bugetare deschise.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru serviciile cu caracter
medical este realizat în proporţie de 99,99%.
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Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru medicamente pentru
boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ este realizat în proporţie de
100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru materialele sanitare
specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru dispozitive şi
echipamente medicale este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală
primară este realizat în proporţie de 99,99%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în
specialităţi clinice este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală
pentru specialităţi paraclinice este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în
centre multifuncţionale este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru serviciile medicale de
urgenţă prespitalicească şi transport sanitar este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru asistenţa medicală în
spitale este realizat în proporţie de 100%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru serviciile medicale de îngrijri
la domiciliu este realizat în proporţie de 99,99%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru prestaţii medicale
acordate în baza documentelor internaţionale este realizat în proporţie de 99,99%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli Asistenţă socială
inclusiv cheltuielile deduse de angajatori este realizat în proporţie de 99,91%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli
titlul VIII – Asistenţă socială este realizat în proporţie de 99,99%.
Gradul de realizare al plăţilor faţă de creditele bugetare deschise la cheltuieli de administrare şi
funcţionare este realizat în proporţie de 99%.
Datele se regasesc in dinamica , comparativ cu sumele alocate in anul 2013 , in tabelele de mai
jos

Gradul de executie la total credite bugetare deschise 2014 (mii lei )

CREDITE BUGETARE DESCHISE

CREDITE
BUGETARE
2014

CREDITE
DESCHISE
2014

PLATI DE
CASA 2014

Executie la
credite
deschise
2014(%)

TOTAL 2014, DIN CARE

485,508.84

478,471.95

478,469.20

100.00%

1.SANATATE- din care

415,089.84

415,085.95

415,085.39

100.00%
100.00%

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,940.58

2,938.86

2,938.84

CHELTUIELI MATERIALE

1,947.23

1,946.89

1,946.39

99.97%

410,202.03

410,200.20

410,200.16

100.00%

70,419.00

63,386.00

63,383.81

100.00%

70,419.00

63,386.00

63,383.81

100.00%

CHELTUIELI SERVICII MEDICALE
2.CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI
ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI
ASISTENTA SOCIALA
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Gradul de executie la credite bugetare deschise servicii medicale 2014 (mii lei )

Executie la
credite
bugetare
aprobate
2014(%)

Executie
la credite
bugetare
deschise
2014(%)

410,200.16

100.00%

100.00%

162,445.61

162,445.61

100.00%

100.00%

50,704.55

50,703.61

50,703.60

100.00%

100.00%

336.60

336.60

336.60

100.00%

100.00%

190,292.64

190,292.64

190,292.64

100.00%

100.00%

270.90

270.90

270.88

99.99%

99.99%

6,150.84

6,150.84

6,150.83

100.00%

100.00%

Credite
bugetare
aprobate
2014

Credite
bugetare
deschise
2014

Plati de
casa 2014

Materiale si prestari servicii cu caracter
medical ,din care

410,202.03

410,200.20

Produse farm,mat sanitare spec si
disp.medicale

162,446.50

Denumire indicator

Servicii medicale in ambulator
Servicii medicale de urgenta presp.si
transport sanitar
Servicii medicale in unitatile sanitare cu
paturi
Ingrijiri medicale la domicili
Prestatii medicale acordate intr-un stat
UE

Dinamica gr. de executie la cr. bugetare pt.chelt.cu serv.med. 2014 vs 2013(mii lei)

Denumire indicator

Materiale si prestari de servicii cu caracter
medical
Produse farm, mat sanitare spec si disp
medicale
Medicamente cu si fara contributie personala

Credite
bugetare 2013

Plati 2013

executie
credite
bugetare 2013
(%)

Credite
bugetare 2014

Plati 2014

executie
credite
bugetare
2014 (%)

428,248.15

428,007.03

99.94%

410,202.03

410,200.16

100.00%

199,051.27

198,923.21

99.94%

162,446.50

162,445.61

100.00%

139,282.92

139,274.83

99.99%

112,515.90

112,515.90

100.00%

39,112.94

39,112.94

100.00%

Medicamente pentru boli cronice utilizate in
PN
Materiale sanitare specifice utilizate in PN

48,612.34

48,612.34

100.00%

2,567.53

2,567.52

100.00%

3,078.24

3,078.24

100.00%

Servicii medicale de hemodializa si dializa
peritoneala
Dispozitive si echipamente medicale

3,661.48

3,623.38

98.96%

3,632.42

3,631.53

99.98%

4,927.00

4,845.14

98.34%

4,107.00

4,107.00

100.00%

Servicii medicale in ambulator

42,615.06

42,519.76

99.78%

50,704.55

50,703.60

100.00%

Asistenta medicala primara

29,002.26

28,918.98

99.71%

30,792.09

30,792.08

100.00%

7,819.51

7,819.50

100.00%

10,089.00

10,088.50

100.00%

182.32

182.31

99.99%

498

497.79

99.96%

4,349.97

4,337.97

99.72%

7,842.38

7,842.23

100.00%

1,261.00

1,261.00

100.00%

1,483.08

1,483.00

99.99%

2,831.15

2,813.40

99.37%

336.60

336.60

100.00%

181,657.35

181,657.35

100.00%

190,292.64

190,292.64

100.00%

171,027.43

171,027.43

100.00%

179,858.64

179,858.64

100.00%

10,629.92

10,629.92

100.00%

10,434.00

10,434.00

100.00%

223.60

223.60

100.00%

270.90

270.88

99.99%

1,869.72

1,869.71

100.00%

6,150.84

6,150.83

100.00%

Asistenta medicala pentru specialitati clinice
Asistenta medicala stomatologica
Asistenta medicala pentru specialitati
paraclinice
Asist.medic.in centre med.multifunctionale
BFT
Servicii de urgenta prespitalicesti si
transport sanitar
Servicii medicale in unitati sanitare cu
paturi
Spitale generale
Unitati re recuperare -reabilitare a sanatatii
Ingrijiri medicale la domiciliu
Prestatii medicale acordate intr-un stat UE

Activitatea Compartimentului Indemnizaţii şi Concedii medicale
În cadrul activităţii desfăşurate în anul 2014, privind plata concediilor medicale, menţionăm că
au fost verificate din punct de vedere medical şi economic certificatele medicale din 9.489 dosare
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persoane juridice si 38 dosare persoane fizice , valoarea totala a platilor ridicandu-se la 63.383,81 mii
lei . In cursul anului 2014 , Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara ,a reusit stingerea obligatiilor de
plata restante aferente indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca , datorate CNH SA , in
valoare totala de 40.935,27 mii lei , prin compensarea datoriilor reciproce, cu ajutorul si sustinerea
CNAS.
Activitati legate de distributia cardului national de sanatate
Cardul national de sanatate reprezinta cheia de acces a asiguratului in sistemul de asigurari
sociale de sanatate , avand ca scop transparentizarea si eficientizarea fondurilor utilizate in siatemul de
asigurari sociale de sanatate . La nivelul judetului Hunedoara , in baza contractului subsecvent incheiat
cu Compania Nationala Posta Romana , au fost tiparite un numar de 322.392 de carduri, din care au fost
livrate 299.516 bucati si returnate la Cas Hunedoara 19.660 de bucati. Numarul cardurilor care nu fac
obiectul trimiterii ( decedati ) se ridica la 3.229 de bucati. Valoarea cheltuielilor de distributie suportate
de Cas Hunedoara , se ridica la suma de 1.084,43 mii lei.Concomitent cu aceasta activitate la nivelul
CAS Hunedoara , s-a procedat la monitorizarea activitatilor legate de dosarul electronic al pacientului
Implementarea dosarului electronic de sanatate in platforma informatica PIAS ( SIUI , CEASS
,DES ,PE ), vine din necesitatea de a asigura interoperabilitatea la nivel national in utilizarea eficienta a
informatiilor medicale relevante in elaborarea politicilor de sanatate si managementul sistemului de
sanatate avand ca rezultat reducerea semnificativa a timpului medicului , destinat activitatilor cu
carácter birocratic, ceea ce creste eficienta si calitatea serviciilor medicale oferite asiguratilor.
Politica coerentă şi eficace în administrarea resurselor umane
La 31.12.2014, CAS Hunedoara avea 60 persoane angajate din totalul de 63 posturi aprobate,
înregistrându-se astfel o rată de fidelizare a personalului de 97%.
Activitatea de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare,
evaluare, perfecţionare a fost astfel organizată încât termenele de raportare au fost respectate.
Situaţiile referitoare la activitatea CAS în domeniul resurselor umane (baza de date a
funcţionarilor publici, state de funcţii, structura de funcţii publice, rapoarte lunare cu respectarea
formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul şi cerinţelor stabilite prin
note/îndrumări/precizări) au fost transmise în termenele legale, respectiv solicitate
Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la echipamentele IT
Activităţile specifice derulate in vederea utilizarii eficiente a echipamentelor IT au avut ca
obiect: diagnosticare probleme de funcţionare şi depanare pînă la limita competenţei calculatoare şi
imprimante din dotare;gestionare reţea:monitorizare componente active şi pasive;configurare
software a staţiilor pentru conectarea în reţea;monitorizare transmisiuni şi conectare în WAN-ul
CNAS.administrare bază de date locală: organizare, salvare, arhivare electronica.realizare programe
proprii pentru prelucrarea datelor din baza de date locală sau extrase din baza de date
SIUI;ntreţinerea şi actualizarea paginii web a instituţiei în colaborare cu proiectantul: upload de
fişiere;actualizarea programului antivirus şi lista de semnături;gestionarea căsuţelor poştale,
retransmiterea mesaje de integes general.In ceea ce priveste respectarea obligaţiilor legale cu privire
la politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, aceasta s-a realizat prin:
- SIUI: respectarea tehnologiilor implementate pentru securitatea datelor, manipularea bazelor de
date doar prin intermediul interfeţelor de lucru, definirea utilizatorilor, conectărilor pe bază;
- Salvare zilnică a bazei de date SIVECO;
- Sistem informatic propriu: stocarea bazelor de date pe sisteme parolate, acces permis doar
persoanelor autorizate;
- Arhivare lunară a bazei de date proprii
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Activitati derulate la nivelul structurii de control
În perioada 01.02.2014-31.12.2014 au fost realizate de către Serviciul Control un număr total de
188 acţiuni de control, din care:
- 170 acţiuni de control tematic, respectiv: 155 controale la furnizorii de servicii medicale, medicamente
şi dispozitive medicale ,13 acţiuni de control la angajatori ai căror salariaţi sunt beneficiari de
indemnizaţii şi concedii medicale conform OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare
si 2 controale la persoane fizice care beneficiaza de concedii medicale conform OUG nr.158/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- 7 acţiune de control operativ, din dispoziţia CNAS si a Curtii de Conturi Hunedoara referitoare la;
Verificarea respectarii prevederilor actelor normative din sistemul asigurarilor sociale de sanatate cu
privire la eliberarea prescriptiilor medicale pentru PNS 3.
- Verificarea concordanţei între serviciile medicale contractate, raportate de furnizor şi decontate de
CAS şi serviciile medicale consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul furnizorului;
-- Verificare conform deciziei Curtii de Conturi Hunedoara privind verificarea modului de eliberare a
prescriptiilor medicale pentru categoria de asigurat pensionar 0-700.
- 11 acţiuni de control inopinat, din care: 10 acţiuni de control efectuate la furnizori de servicii medicale
şi 1 acţiune de control la angajatori ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii
conform O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma controalelor efectuate în această perioadă au fost imputate furnizorilor de servicii
medicale, medicamente şi dispozitive medicale sume în valoare de 206,38 miilei, au fost constatate un
număr de 2 contravenţii şi au fost dispuse un număr de 870 măsuri de remediere a deficienţelor.
Tot în aceasta perioada au fost recuperate sume imputate în cadrul acţiunilor de control
anterioare în valoare de 213,08 miilei şi au fost implementate un număr de 809 măsuri de remediere
dispuse anterior.
Urmare a acţiunilor de control la angajatori ai căror salariaţi beneficiază de indemnizaţii şi
concedii medicale conform OUG. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi la persoane
fizice care beneficiază de indemnizaţii şi concedii medicale conform OUG nr. 158/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, au fost supuse verificării indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în
valoare totală de 70,28 mii lei.
De asemenea, în baza O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aplicata o sancţiune
contravenţionale de avertisment .
Ca urmare a celor 421 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 881 măsuri de
remediere şi au fost implementate un număr de 809 măsuri dispuse, aferente perioadei în curs şi a
perioadelor anterioare.
- au fost transmise către DGMCA din cadrul C.N.A.S. raportările cu privire la activitatea desfăşurată
de Serviciul Control al C.A.S. Hunedoara pentru – lunle ;februarie-decembrie 2014 , precum şi
rapoartele trimestriale si cele anule cu privire la principalele deficienţe constatate pe categorii de
asistenţă medicală şi propunerile noastre cu privire la modificarea actelor normative aplicabile
sistemului de asigurări sociale de sănătate.
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DIRECTIA RELATII CU FURNIZORII
Planificarea procesului de contractare şi decontare a serviciilor medicale
Pentru primele luni ale anului 2014 s-a prelungit valabilitatea contractelor încheiate cu furnizorii
de servicii medicale prin încheierea de acte adiţionale şi s-au alocat sume suplimentare de contract în
limita bugetului aprobat, cu respectarea principiului concurenţei între furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale care încheie contracte cu CAS Hunedoara prin respectarea
criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale în vigoare.
În cursul lunii iunie s-a desfăşurat procesul de contractare pentru toate domeniile de asistenţă
medicală, medicamente, dispozitive medicale pentru anul 2014 şi programe naţionale de sănătate
curative.
Negocierea şi încheierea contractelor s-a realizat în baza calendarului stabilit, cu respectarea
termenelor stabilite, cu respectarea principiului liberei concurenţe între furnizori, prin respectarea
criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor legale.
In cursul anului 2014 CAS Hunedoara a avut încheiate 499 de contracte cu furnizorii de servicii
medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală şi de dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, astfel:
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10
11

Tipul de asistenţă medicală

Asistenta medicala primara
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specilităţile clinice
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină
dentară
Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a sănătăţii (unităţi
sanitare ambulatorii de recuperare)
Asistenţa medicală spitalicească
Asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar
Îngrijiri medicale la domiciliu
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu
Acordarea dispozitivilor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice
Recuperare
- reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi (sanatorii, preventorii) –
sau fiziologice
TBC

Nr. contracte
la 31.12.2014

237
23
24
26
13
15
1
11
78
69
2

Organizarea cadrului de implementare şi monitorizare a sistemului de prescriere
electronica
Reţeta electronică a oferit un format standardizat de introducere a datelor, dar şi posibilitatea
transmiterii directe a informaţiilor pentru decontare. A contribuit la creşterea calităţii actului medical de
prescripţie prin aplicaţia informatică de prescriere asistată a medicaţiei, reducându-se considerabil riscul
de eroare pe parcursul înscrierii medicaţiei recomandate.
Toate acţiunile legate de utilizarea aplicaţiei pentru medicul specialist prescriptor, indiferent care
este - medic de familie, medic de ambulatoriu sau medic de spital, sunt condiţionate în primul rând de
relaţia contractuală care trebuie să existe între acesta şi CAS.
Modul de utilizare, procedura care trebuie parcursă, regulile stabilite pentru utilizarea reţetei
electronice au fost prezentate în cadrul întâlnirilor cu medicii prescriptori, respectiv cu furnizorii de
medicamete (3 întâlniri), precum şi prin intermediul reprezentanţilor furnizorilor implicaţi.
În cursul anului 2014 s-a respectat de către furnizori obligaţia de a raporta lunar, respectiv
trimestrial reţetele prescrise off-line. Astfel faţă de nr. total de reţete prescrise offline în număr de
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conform SIUI nu s-au raportat de către medicii prescriptori retete, reprezentând doar 3.51% din totalul
reţetelor, restul fiind raportate conform prevederilor legale.
Numărul de reţete offline raportate (6872 reţete) reprezintă 0,5 % din numărul total de reţete
1.639.494
Unităţile sanitare cu paturi, respectiv farmaciile cu circuit deschis au raportat la termen consumul
de medicamente în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de
punere pe piaţă.Toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu CAS Hunedoara ,
utilizeaza siatemul de prescriere electronica a medicamentelor.
Formularele europene, solicitările pentru acordarea de prevedere bugetară, cererile pentru efectuarea
plăţilor externe
Activitate de eliberare a formularele europene solicitate, se desfasoara zilnic;
Solicitările pentru acordare de prevedere bugetară/E126 sunt transmise la CNAS în termen(în momentul
în care ne sunt remise Formularele E 126 de către statele membre UE cu suma de rambursat solicitată de
RO în conformitate cu Regulamentele europene), precum si solicitările pentru acordare de prevedere
bugetară/E125 Pentru solicitările pentru acordare de prevedere bugetară pentru dosarele de rambursări
sume ale asiguraţilor care au beneficiat de servicii medicale în UE, fără aprobarea prealabilă a casei , se
asteapta momentul în care la Compartimentul Formulare europene se predă Nota de calcul întocmită de
Comisia medicală a instituţiei;
Sinteza activitatii compartimentului formulare europene in anul 2014 este urmatoarea :
1. Formulare europene emise 276 buc ,formulare europene primite 2.660 buc;
2. CEASS-uri emise 4765 buc si 1.901 certificate provizorii;
3. Solicitări pentru acordare de prevedere bugetară emise 2.397 buc
4. Valoarea plăţilor externe efectuate - 6150,83 mii lei;
ACTIVITATEA SERVICIULUI MEDICAL
Activitatea principală a Serviciului Medical a constat în participarea la activitatea Comisiilor
terapeutice teritoriale de aprobare a tratamentelor pentru unele boli cronice.
În cadrul Comisiilor terapeutice teritoriale s-au desfăşurat următoarele activităţi:verificarea
documentelor,identificarea persoanelor în SIUI ca persoane asigurate,introducerea datelor în aplicaţia
locală sau naţională,trimiterea unui numar de 506 dosare spre comisiile de specialitate din CNAS
,urmărirea deciziilor şi distribuirea acestora .
Cele mai multe solicitări de aprobare au fost pentru pacienţii hepatita cronica 190 , afectiuni
reumatologice 177 pacienti , 76 pacienti cu psoriazis sever , etc.afectiuni oncologice ,25 (epilepsie,
B.Parkinson), cu boli psihiatrice (demenţe)-1.049 , cu diabet zaharat şi pentru bolnavii cu afecţiuni
hemato-oncologice.
Deasemenea pe parcursul anului 2014 s-a monitorizat derularea programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate finanţate din FNUASS şi din transferuri de la MSP, precum şi DCI-urile aprobate
prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS şi DCI-urile aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul
Cas Hunedoara .Numarul total al aprobarilor in comisiile teritoriale se ridica la 2.125 , din care
afectiuni oncologice – 207 , 349 dosare pentru afectiuni neurologice (epilepsie, B.Parkinson), 1.049
dosare cu boli psihiatrice (demenţe)-167 dosare pentru diabet zaharat şi 127 dosare pentru bolnavii cu
afecţiuni hemato-oncologice.
In cadrul subprogramelor nationale de sanatate , la nivelul judetului Hunedoara sunt cuprinsi un numar
de 20.341 de bolnavi , dupa cum urmeaza : tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice – 2.083
bolnavi , diabet zaharat 17.365 bolnavi , boli rare 18 bolnavi , hemofilie talasemie 10 bolnavi , boli
endocrine 379 bolnavi , stari posttransplant 68 bolnavi , IRC 165 bolnavi , endoprotezare 254 bolnavi .
Valoarea totala a sumelor alocate subprogramelo nationale de sanatate se ridica la 38.847,56 mii lei.
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La nivelul Serviciului Medical s-au mai desfasurat activitati de verificare si validare a cazurilor
nevalidate in sistem DRG , monitorizarea activitatii nucleelor de calitate interne de la nivelul spitalelor ,
verificarea certificatelor de concedii si indemnizatii medicale , investigarea gradului de satisfactie a
asiguratilor – 1215 asigurati , precum si acordarea unui numar de 6.440 de decizii pentru dispozitive
medicale pentru un numar de 3.643 de asigurati si 422 de decizii pentru ingrijiri medicale la domiciliu
pentru 233 de asigurati.

CONCLUZII

Pentru a îmbunătăţi calitatea actului medical, pentru buna utilizare a resurselor de personal şi
pentru cointeresarea medicului în activitatea prestată şi a relaţiei sale cu pacienţii, pentru creşterea
gradului de satisfacţie a asiguraţilor precum şi a accesibilităţii populaţiei la servicii medicale este nevoie
de susţinere financiară, de cunoaşterea legislaţiei în vigoare, dar şi de respectarea disciplinei financiare
şi a deontologiei medicale.
Activitatea de ansamblu a CAS Hunedoara s-a axat pe creşterea atât cantitativă, cât şi calitativă a
serviciilor medicale, farmaceutice şi de dispozitive acordate asiguraţilor cu scopul ameliorării stării de
sănătate a populaţiei judeţului, facilitarea accesului la serviciile de sănătate printr-o depistare mai buna a
grupurilor sociale defavorizate, îmbunătăţirea relaţiei parteneriale cu toti “actorii” din sistem, pentru o
cunoastere mai bună a asigurărilor sociale de sănătate din România.
Colectivul Casei de asigurari de Sanatate Hunedoara a acţionat în emiterea unor mesaje clare şi
specifice privind asigurările de sănatate, populaţiei, urmărind informarea acesteia, dar şi crearea unei
opinii pozitive în ceea ce priveşte imaginea instituţiei, precum şi implicarea factorilor de decizie pentru
atragerea sumelor în sistem, în beneficiul persoanelor asigurate, obiectivele specifice ale organizatiei
noastre având ca scop creşterea performanţei furnizorilor de servicii medicale şi asigurarea accesului la
serviciile medicale a asiguraţilor sistemului.
Aspectele prezentate demonstrează eficienţa, eficacitatea, economicitatea şi oportunitatea aplicării
strategiilor şi tacticilor specifice managementului în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
DR.VIORICA CODOREANU
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