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RAPORT DE ACTIVITATE
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara
-Trim. I 2019Sistemul 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 I 2019, cu importanță și impact egal în activitatea Casei de Asigurări de
Sănătate Hunedoara, au urmărit:
• 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:
• 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
• operaţionalizarea şi optimizarea Sistemului Informatic Unic Integrat
• managementul resurselor umane
• revizuirea procedurilor operaționale
II.

Măsurile întreprinse pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice aferente
trimestrului I al anului 2019 la nivelul structurilor organizatorice ale Casei de Asigurări de
Sănătate Hunedoara

►DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE
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.
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Utilizarea în condiții de legalitate a fondului a avut în vedere contractarea și decontarea serviciilor medicale,
medicamentelor și dispozitivelor medicale pe toate domeniile de asistență medicală, în conformitate cu
creditele de angajament alocate.
Cu data de 21.02.2019 a fost emisă de către Președintele-director general al CAS Hunedoara, Decizia nr.49
cu privire la inventarierea documentației de contractare a tuturor furnizorilor aflați în relație

contractuală cu CAS Hunedoara (existența, conformitatea și valabilitatea documentelor aflate la
dosar), pe domenii de asistență medicală. Perioada de derulare a acțiunii a fost: 25.02 – 16.03 2019.
Pe parcursul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara a derulat contracte de furnizare de servicii
medicale, medicamente și dispozitive cu un număr de 529 furnizori și 291 convenții. Pe fiecare
domeniu de asistență medicală, situația derulării contractelor este următoarea:
Asistența medicală primară
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului I 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
218

C2
-

C3
-

C4=C1+C2-C3
218

Au fost întocmite un număr de 227 acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în
asistența medicală primară, 36 adrese către furnizori și alte instituții, din care 18 pentru formularele
E121, 3 Notificări și 60 convenții de reciprocitate.
Centre de permanență
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului I 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
24

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
24

Au fost întocmite un număr de 31 acte adiționale.
Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de
26 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

3

C1
26

C2
0

C4=C1+C2-C3
24

C3
0

Au fost întocmite un număr de 18 acte adiționale intrări/ieșiri medici, de modificare a programului de
activitate al cabinetului, precum și 24 acte adiționale de prelungire a contractelor în trimestrul II 2019, 1
adresă și 2 Notificări.
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Pentru acest tip de asistență la începutul trimestrului I 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
21

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
21

Au fost întocmite 21 acte adiționale de regularizre a valorilor de contract pentru anul 2018, 63 acte
adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019, precum și 21 acte adiționale de
prelungire a contractelor pentru trimestrul II 2019, 21 acte adiționale pentru angajarea sumelor pentru
această perioada și 3 acte adiționale de modificare a componenței personalului laboratorului și a
reprezentantului legal.
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 18 acte
adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019, precum și 6 acte adiționale de
prelungire a contractelor pentru trimestrul II 2019 și 6 acte adiționale de angajare a sumelor pentru
această perioada.
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului I
2019 este:
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FURNIZOR ANALIZE MEDICALE /
INV.PARACLINICE
SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC ARMEDICA
SRL
SC BACTRO SRL
SC BIOCLINICA SRL
SC BIOMEDICA GROUP SRL
SC Centrul de Medicina Ambulatorie SRL
SCM MEDAR
SC MEDICAL S SRL
SC MEDICAL UDREA IONASCU SRL
SC Volus Medica SRL
Spitalul Judetean de Urgenta Deva

VALOARE DE
CONTRACT LA
01.01.2019

VALOARE DE
CONTRACT LA
31.03.2019

44.495,21

146.888,88

29.400,73
48.192,76
49.663,74
21.273,75
20.562,39
34.637,65
59.834,90
51.580,97
44.390,48

87.356,20
144.741,36
149.130,75
64.412,63
61.702,81
110.743,94
185.502,81
155.047,04
136.942,97

4

6
7
8
9
10
11
12
13
13

Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu"
Hunedoara
Spitalul Municipal Brad
Spitalul Municipal Orastie
Spitalul Orasenesc Hateg
Spitalul General CF Simeria
TOTAL LAM
SC AFFIDEA ROMANIA SRL
SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL
SC H Medical Clinic SRL
SC Centrul de Medicina Ambulatorie SRL
Spitalul Judetean de Urgenta Deva
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu"
Hunedoara
Spitalul de Urgenta Petrosani
Spitalul Municipal Lupeni
Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Brad
Spitalul Municipal Orastie
Spitalul Orasenesc Hateg
Spitalul General CF Simeria
TOTAL RADIOLOGIE

1
2
3
4
5
6
6
1
1
27

Spital Municipal Orastie
Spitalul de Urgenta Petrosani
Spitalul Orasenesc Hateg
Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Brad
Spitalul General CF Simeria
TOTAL ECOGRAFII
Spitalul Municipal Lupeni
TOTAL ANATOMIE PATOLOGICA
TOTAL GENERAL

11
12
13
14
15
15
1
2
3
4
5

27.044,70
15.656,86
20.502,50
13.003,90
30.059,46
510.300,00
93.172,15
31.552,50
90.436,42
24.053,47
57.494,87

79.684,37
51.775,27
61.488,07
44.108,54
90.162,83
1.569.688,47
308.577,00
103.950,00
304.575,00
71.160,00
182.245,00

40.537,18
45.167,47
27.810,06
11.566,89
13.335,53
34.240,82
13.554,84
20.905,30
503.827,50

121.056,00
92.113,00
43.555,00
34.808,00
39.217,00
69.813,00
38.619,00
59.050,01
1.468.738,01

1.182,04
2.208,26
956,38
768,32
859,66
1.697,84
7.672,50
1.200,00
1.200,00
1.023.000,00

3.660,00
9.000,00
3.780,00
2.400,00
2.800,00
5.093,52
26.733,52
3.840,00
3.840,00
3.069.000,00

Cu data de 21.02.2019 a fost emisă de către Președintele-director general al CAS Hunedoara, Decizia nr.48
cu privire la constituirea comisiilor de coordonare și de evaluare în vederea verificării conformității

seriilor şi numerelor aparatelor existente la sediul furnizorilor de servicii medicale din
ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice și de recuperare, medicină fizică și balneologie cu
seriile şi numerele aparatelor înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea
legală a acestora. Perioada de derulare a acțiunii a fost: 25.02 – 05.03 2019.
Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, medicină fizică şi balneologie în ambulatoriu
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
10

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
10
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Au fost întocmite un număr de 30 acte adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019,
20 acte adiționale în vederea distribuirii economiilor rezultate pentru fiecare din cele trei luni și un act
adițional de reeșalonare a valorii de contract în funcție de activitatea sezonieră. La finele lunii martie sau întocmit 10 acte adiționale de prelungire a contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale
pentru trimestrul II 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 I
2019 este:
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

FURNIZOR RMFB
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA
SPITALUL MUNICIPAL "dr.Al.Simionescu"
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
SPITALUL MUNICIPAL VULCAN
SPITALUL MUNICIPAL BRAD
SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE
SPITALUL ORASENESC HATEG
STBRCM
FANTESY
TOTAL RMFB

VALOARE DE
CONTRACT LA
01.01.2019
29.835,78
18.487,45
23.596,94
10.882,62
15.769,27
10.962,32
11.132,61
12.085,10
40.842,08
28.405,83
202.000,00

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019
95.709,98
55.518,17
80.180,08
32.668,54
47.356,73
32.920,48
33.425,05
36.287,96
140.155,01
51.778,00
606.000,00

Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
23

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
23

Au fost întocmite un număr de 69 acte adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019.
La finele lunii martie s-au întocmit 23 acte adiționale de prelungire a contractelor încheiate cu furnizorii
de servicii medicale pentru trimestrul II 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 I
2019 este:
FURNIZOR
CMI DR.ANDREICA DORINA
CMI DR. BOSDOC SORIN ADRIAN
CSI STOMATOLOGIC CAMADENT
CSI DR. CRICOVEAN PFAU MARIA
CMI MEDICAL DR. DAMIAN LILIANA
RAMONA
CMI DR. DUMITRESCU IOAN ILIE

VALOARE DE CONTRACT
LA 01.01.2019

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019

2.583,33
3.875,04
2.152,78
3.875,00

7.749,99
11.625,12
6.458,34
11.625,00

3.875,00
1.722,22

11.625,00
5.166,66
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SCM DUODENT H&P/DR. PEICUTI PETRU
CSI DR.GHIURA NICOLETA-CORINA
S.C.IMPLANT RODENT S.R.L.
C.S.I.DR.MANEA CARMEN
S.C. MEDICAL CENTER DR. BARBULESCU
SRL
CMI DR.MICOIU PAULA MONICA
CMI DR.MIERLOIU MARIA CORALIA
CMI DR.MIERLOIU SERGIU
CMI DR. NEAMTU IOAN FLORIN RAUL
SC OR DERMA MED SRL/
CMI DR SIRBU-NEGREA ANDRADA
SC TRIMED SRL
CMI DR.TURDEAN RADU EUGEN
CMI DR. GUDEA IULIA ROXANA
SC PROSMILE CLINIC SRL-D/DR. BITOANA
ANDREI
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
SPITALUL MUNICIPAL LUPENI
TOTAL

4.305,55
2.152,78
4.736,11
2.583,33

12.916,65
6.458,34
14.208,33
7.749,99

1.722,22
1.722,22
2.583,33
2.583,33
2.583,33
1.722,22
2.152,78
3.875,00
1.722,22
1.722,22

5.166,66
5.166,66
7.749,99
7.749,99
7.749,99
5.166,66
6.458,34
11.625,00
5.166,66
5.166,66

2.583,33
3.444,44
1.722,22
62.000,00

7.749,99
10.333,32
5.166,66
186.000,00

Asistență medicală spitalicească
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
13

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
13

Au fost întocmite un număr de 39 acte adiționale pentru angajarea valorilor de contract aferente
trimestrului I 2019, 13 acte adiționale de regularizare a valorii de contract pentru anul 2018, 13 acte
adiționale de prelungire a contractelor pentru trimestrul II 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 I
2019 este:
FURNIZOR
Spitalul Judetean de Urgenta Deva
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu"
Hunedoara
Spitalul de Urgenta Petrosani
Spitalul Municipal Lupeni
Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Brad

VALOARE DE CONTRACT
LA 01.01.2019

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019

4.526.177,52

13.578.532,56

3.978.364,12
3.103.832,71

11.935.092,36
9.311.498,13

820.436,40
760.715,14
807.862,24

2.461.309,20
2.282.145,42
2.423.586,72
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Spitalul Municipal Orastie
Spitalul Orasenesc Hateg
Spitalul de Psihiatrie Zam
Spitalul Genaral CF Simeria
SC Laurus Medical SRL Deva
TBC Brad
TBC Geoagiu
TOTAL

900.408,83
701.505,91
1.058.614,02
586.963,75
53.789,24
137.589,15
13.740,97
17.450.000,00

2.701.226,49
2.104.517,73
3.175.842,06
1.760.891,25
161.367,72
412.767,45
41.222,91
52.350.000,00

Consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
1

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
1

Au fost întocmite 3 acte adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019, un act adițional
pentru regularizarea valorii de contract pentru anul 2018, un act adițional pentru prelungirea contractului
pentru trimestrul II 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 I
2019 este:
Furnizorul de servicii
medicale

VALOARE CONTRACTATĂ LA
01.01.2019

SC Medical Emergency SRL

VALOARE CONTRACTATĂ LA
31.03.2019

13.000,00

3.000,00

Îngrijiri medicale la domiciliu
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara nu avea încheiat niciun
contract, iar la sfârșitul acestuia niciun 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
0

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
0

Acordarea medicamentelor cu și fară contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de
59 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
59

C2
0

C3
2

C4=C1+C2-C3
57

Au fost întocmite un număr de 65 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 285 acte adiționale pentru consumul de medicamente compensate și
gratuite conform bugetului aprobat. La finele lunii martie s-au întocmit 57 acte adiționale de prelungire a
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru trimestrul II 2019 și 57 acte adiționale
angajare a sumelor orientative pentru această perioadă. S-au întocmit 2 Notificări de încetare a relațiilor
contractuale, cu acordul părților.
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
64

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
64

Au fost întocmite un număr de 30 acte adiționale de modificare a listei de prețuri de vânzare cu
amănuntul a dispozitivelor medicale, de modificare a certificatelor de conformitate, actualizare de
documente și de reprezentant legal. La finele lunii martie s-au întocmit 64 acte adiționale de prelungire a
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru trimestrul II 2019.
Recuperare în unități sanitare cu paturi (sanatorii)
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
2

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
2

Au fost întocmite 6 acte adiționale pentru angajarea sumelor aferente trimestrului I 2019, 2 acte
adiționale de regulaizare a valorii de contract pentru anul 2018, 2 acte adiționale de prelungire a
contractelor pentru trimestrul II 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 I
2019 este:
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VALOARE DE CONTRACT LA
01.01.2019

FURNIZOR

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019

Sanatoriul de pneumoftiziologie Geoagiu

509.440,00

1.528.230,00

Sanatoriul de pneumoftiziologie Brad
TOTAL

318.560,00
828.000,00

955.658,00
2.483.888,00

Programe naționale de sănătate derulate prin unități sanitare cu paturi
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
5

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
5

Au fost întocmite un număr de 15 acte adiționale de angajare a sumelor pentru trimestrul I 2019, 8 acte
adiționale de modificare a valorii de contract, 5 acte adiționale de prelungire a contractelor pentru
trimestrul II 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 I
2019 este:
VALOARE DE CONTRACT LA
01.01.2019

FURNIZOR
Spitalul Judetean de Urgenta Deva
Spitalul Judetean de Urgenta Deva radioterapie
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru
Simionescu" Hunedoara
Spitalul de Urgenta Petrosani
Spitalul Municipal Orastie
Spitalul General CF Simeria
TOTAL

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019

432.000,00

4.857.910,58

1.000,00

0,00

109.000,00

865.689,42

296.000,00

1.304.100,00

165.000,00

900.000,00

0,00

0,00

1.003.000,00

7.927.700,00

Programe naționale de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de
59 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
59

C2
0

C3
2

C4=C1+C2-C3
57
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Au fost întocmite un număr de 65 acte adiționale de modificare a personalului ce desfășoară activitate în
cadrul furnizorilor de servicii medicale, precum și programul de activitate al acestora, 5 acte adiționale
pentru cesiunile de creanțe și 456 acte adiționale pentru consumul de medicamente compensate și
gratuite conform bugetului aprobat. La finele lunii martie s-au întocmit 57 acte adiționale de prelungire a
contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale pentru trimestrul II 2019 și 57 acte adiționale
angajare a sumelor orientative pentru această perioadă. S-au întocmit 2 Notificări de încetare a relațiilor
contractuale, cu acordul părților.
Programul național de supleere a funcției renale pentru bolnavii cu insuficiență renală cronică
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
5

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
5

Au fost întocmite un număr de 30 de acte adiționale pentru repartizarea sumelor aprobate prin fila de
buget.
Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului I
2019 este:
VALOARE DE CONTRACT
LA 01.01.2019

FURNIZOR
Spitalul Judetean de Urgenta Deva
Spitalul Municipal "Dr. Alexandru
Simionescu" Hunedoara
Spitalul de Urgenta Petrosani
SC Diaverum Romania SRL
SC Fresenius Nephrocare SRL
TOTAL

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019

219.671,00

659.013,00

141.856,00

425.568,00

159.636,00

478.908,00

492.839,00

1.478.517,00

943.670,00

2.831.010,00

1.957.672,00

5.873.016,00

Programe naționale de sănătate derulate prin laboratoare de analize medicale
Pentru acest tip de asistență, la începutul trimestrului I 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
5

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
5

Au fost întocmite un număr de 37 acte adiționale de modificare a valorii de contract și prelungire a
activității în trimestrul II 2019.
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Valoarea de contract pentru fiecare furnizor de servicii medicale la începutul și la finele trimestrului I
2019 este:
VALOARE DE CONTRACT
LA 01.01.2019

FURNIZOR
Spitalul Județean de Urgență Deva

600,00
600,00

Spitalul Municipal Orastie

600,00
SC Bioclinica SRL

VALOARE DE CONTRACT
LA 31.03.2019
4.380,00
80,00
2.920,00

600,00
SC Centrul de Diagnostic Armedica SRL
TOTAL

3.000,00

0,00
9.000,00

Convenții pentru eliberare bilete de trimitere, rețete și bilete de internare
La începutul trimestrului I 2019, CAS Hunedoara avea încheiat un număr de 15 convenții, iar la
sfârșitul acestuia 16 convenții.
Număr convenții existente
la începutul trimestrului

Număr convenții nou
încheiate

Număr convenții încetate
în cursul trimestrului

Număr convenții rămase
la sfârşitul trimestrului

C1
15

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
16

Au fost întocmite 10 acte adiționale la Convențiile de bilete de internare, 12 acte adiționale la
Convențiile de eliberare de bilete de trimitere și rețete pe parcursul trimestrului I 2019.
Convenții pentru eliberarea certificatelor de concedii medicale
La începutul trimestrului I 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 rămase
la sfârşitul trimestrului

C1
275

C2
0

C3
0

C4=C1+C2-C3
275

Au fost întocmite un număr de 27 acte adiționale de modificare a medicilor ce pot elibera certificate de
concedii medicale.
Contracte încheiate pentru plata influențelor financiare datorate majorărilor salariale
La începutul trimestrului I 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 I 2019 au fost încheiate un număr de 48 de acte adiționale pentru
alocarea sumelor respective:
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FURNIZOR

VALOARE DE CONTRACT LA 31.03.2019

Spitalul Judetean de Urgenta Deva
Spitalul Municipal "dr. Al. Simionescu" Hunedoara
Spitalul de Urgenta Petrosani
Spitalul Municipal Lupeni
Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Brad
Spitalul Municipal Orastie
Spitalul Orasenesc Hateg
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad
Spitalul de Psihiatrie Zam
Spitalul General CF Simeria
TOTAL

13.297.419,00
13.425.239,00
10.194.317,00
3.205.038,25
2.835.272,00
3.233.747,00
3.313.959,00
3.251.649,75
1.662.273,00
1.461.672,00
2.111.559,00
1.716.130,00
59.708.275,00

La angajarea acestor sume s-a ținut cont de recuperarea indemnizației de hrană ce s-a recuperat integral
până la finele lunii martie 2019:

FURNIZOR

Spitalul Judetean de
Urgenta Deva
Spitalul Municipal "dr.
Al. Simionescu"
Hunedoara
Spitalul de Urgenta
Petrosani
Spitalul Municipal
Lupeni
Spitalul Municipal
Vulcan
Spitalul Municipal Brad
Spitalul Municipal
Orastie
Spitalul Orasenesc
Hateg
Sanatoriul de
Pneumoftiziologie
Geoagiu

Sume aferente
influențelor
financiare
determinate de
creșterile salariale
spitale, cf
documentelor
justificative raportare trim. I
2019, necesar a se
contracta

DIN CARE:
influențe
conform art.
34 alin. (1)
din OUG
114/2018
(cr. salariale
ian 2019 pers
aux, TESA,
…) - trim.I
2019

Suma trim.I
2019,
diminuată cu
creșterea cf.
alin. (1) din
OUG
114/2018

Tranșa
aferentă
indemnizației
de hrană de
recuperat

Suma
contractată
trim.I 2019,
diminuată cu
tranșele
aferente
indemnizației
de hrană
CONTRACTA
TĂ (fără
creșterile
salariale cf art.
34 alin. (1) din
OUG 114/2018 )

15.157.534,00

316.044,00

14.841.490,00

1.544.071,00

13.297.419,00

13.980.211,00

554.972,00

13.425.239,00

0,00

13.425.239,00

10.588.076,00

393.759,00

10.194.317,00

0,00

10.194.317,00

3.289.990,00

84.944,00

3.205.046,00

0,00

3.205.038,25

2.936.278,00

101.006,00

2.835.272,00

0,00

2.835.272,00

3.776.174,00

89.985,00

3.686.189,00

452.442,00

3.233.747,00

3.811.568,00

142.946,00

3.668.622,00

354.663,00

3.313.959,00

3.650.824,00

74.746,00

3.576.078,00

324.428,25

3.251.649,75

1.663.765,00

1.492,00

1.662.273,00

0,00

1.662.273,00
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Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad
Spitalul de Psihiatrie
Zam
Spitalul General CF
Simeria
TOTAL

1.461.912,00

240,00

1.461.672,00

0,00

1.461.672,00

2.212.816,00

101.257,00

2.111.559,00

0,00

2.111.559,00

1.766.833,00

50.703,00

1.716.130,00

0,00

1.716.130,00

64.295.981,00

1.912.094,00

62.383.887,00

2.675.604,25

59.708.275,00

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale
Pe parcursul trimestrului I 2019 au fost evaluați un număr de 78 de furnizori de servicii medicale,
medicamente și dispozitive medicale prin întrunirea de 12 ori a Comisiei de evaluare. Dosarele celor 78
de furnizori evaluați au fost predate structurii de contractare de servicii medicale, medicamente și
dispozitive medicale corespunzătoare.
Acorduri / Regulamente europene, Formulare europene
În trimestrul I 2019 au fost emise de Compartimentul Acorduri/Regulamente europene,
Formulare europene 108 formulare europene și s-au primit 623 formulare europene, după cum
urmează:
• E104: primite- 5
întocmite- 33
• E106: primite- 63
întocmite- 0
• E107: primite- 30
întocmite- 0
• E108: primite- 44
întocmite- 5
• E109: primite- 6
întocmite- 0
• E112: primite- 0
întocmite- 3
• E121: primite- 3
întocmite- 17
• E125: primite- 465
întocmite- 132
• E001: primite- 5
întocmite- 0
• E126: primite- 2
intocmite- 1
S-au efectuat plăți pentru servicii medicale acordate asiguraților în statele membre
UE/SEE/Confederația Elvețiană, în sumă totală de 3.492.953,30 lei:
• pentru 2 persoane care au beneficiat de asistență medicală transfrontalieră în sumă de 3.969,18 lei
• pentru 370 formulare E125 servicii medicale acordate în baza cardurilor europene și a
formularelor europene, în sumă totală de 3.488.984,12 lei:
• ELVEȚIA =
77.423,88 lei
• AUSTRIA =
1.026.945,05 lei
• GERMANIA =
2.384.615,19 lei
Au fost verificate, prelucrate și s-au întocmit solicitări de prevedere bugetară pentru 465 formulare E125
și 14 dosare de asistență medicală transfrontalieră.

►DIRECȚIA ECONOMICĂ
În vederea întăririi disciplinei financiare, s-a impus respectarea principiilor de bază ale Legii nr.
500/2002 privind finanțele publice referitor la:
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•
•
•
•

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 31.03.2019, sunt prezentați sintetic după
cum urmează:
Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara a avut pentru trimestrul I al anului 2019 prevazută prin bugetul
de venituri și cheltuieli suma de 75.590.550 lei ca venituri totale, iar încasările pe aceeași perioadă au
fost în sumă de 84.767.005 lei, rezultând un grad de realizare de 112 %.
Grad de realizare a veniturilor în trimestrul I al anului 2019 (lei)
Denumire indicator

Prevederi
Bugetare

Drepturi
constatate din
anul curent

Încasări
realizate

Grad
realizare

VENITURI -TOTAL
Venituri curente

75.590.550
74.457.000

805.762.525
802.903.616

84.767.005
85.184.472

112%
114%

Contribuțiile angajatorilor
Contribuțiile asiguraților
Venituri nefiscale

4.496.000
69.821.000
140.000

430.180.627
372.578.307
144.682

6.273.870
78.766.218
144.384

140%
113%
103%

1.133.550

3.276.394

18

0%

-417.485

-417.485

Subvenții
Venituri FNUASS încasate în cont unic în
curs de distribuire

Realizarea execuției bugetare la capitolul Cheltuieli
Valoarea creditelor de angajament aprobate pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical se
ridică la 122.739.500 lei, iar a celor realizate la 121.363.925 lei.
La data de 31.03.2019, 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 99,35 %, iar față de creditele bugetare deschise este în
proportie de 99,99 %.
Gradul de realizare al creditelor de angajament realizate faţă de creditele de angajament aprobate
este în proporţie de 99,17%.
Disponibilul în cont neutilizat la finele perioadei de raportare din deschiderile de credite efectuate, are
valoarea totală de 1.804,65 lei .
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La 31.03.2019, CAS Hunedoara nu înregistrează plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de
scadenţă.
Sintetic, datele se regăsesc în tabelul de mai jos:
Tipul de asistenţă
medicală
Medicamente cu și fără
contribuție personală
Medicamente pentru boli
cronice cu risc crescut
utilizate în programele
naţionale cu scop curativ
Materiale sanitare
specifice utilizate în
programele naţionale cu
scop curativ
Servicii medicale de
hemodializă şi dializă
peritoneală
Dispozitive si
echipamente medicale
Asistență medicală
primară
Asistență medicală pentru
specialitățile clinice
Asistență medicală
stomatologică
Asistență medicală pentru
specialitățile paraclinice
Asistență medicală în
centrele medicale
multifuncționale
Servicii de urgență
prespitalicești și transport
sanitar
Servicii medicale în
unități sanitare cu paturispitale generale
Unități de recuperarereabilitare a sănătații
Prestații medicale
acordate în baza
documentelor
internaționale
TOTAL

Credite de
angajament
aprobate lei

Credite
angajament
realizate lei

Credite
bugetare
deschise lei

Plăți
realizatelei

Grad
Grad
realizare realizare
CA
CB

23.652.870

23.482.705

30.874.050

30.874.050

99,28%

100,00%

13.494.550

13.384.306

17.351.830

17.351.826

99,18%

100,00%

924.000

917.959

891.710

891.688

99,35%

100,00%

5.874.000

5.435.045

5.694.330

5.694.237

92,53%

100,00%

1.044.000

1.044.000

1.044.000

1.044.000

100,00%

100,00%

10.875.850

10.717.674

10.703.600

10.703.592

98,55%

100,00%

4.919.360

4.918.328

4.379.030

4.379.020

99,98%

100,00%

186.000

183.523

178.920

178.920

98,67%

100,00%

3.078.000

3.055.013

3.037.400

3.037.400

99,25%

100,00%

606.000

605.695

595.000

595.000

99,95%

100,00%

2.020

1.798

2.100

1.669

89,01%

79,50%

51.746.000

51.641.038

52.350.000

52.350.000

99,80%

100,00%

2.483.890

2.483.888

2.484.000

2.484.000

100,00%

100,00%

3.492.960

3.492.953

3.492.960

3.492.953

100,00%

100,00%

122.379.500

121.363.925

133.078.930

133.078.356

99,18%

100,00%

Cheltuieli de administrare a fondului
Prevederile bugetare pentru trimestrul I al anului 2019 pentru cheltuieli administrare fond sunt în sumă
de 1.669.170 lei. Plățile nete de casă au fost în sumă de 1.662.465,73 lei. Fondurile alocate pentru
trimestrul I 2019, respectiv deschiderea de credite în valoare de 1.663.650 lei, au fost gospodărite în mod
judicios realizându-se o execuție bugetară de 99,93%.
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Cheltuieli pentru asigurări și asistență socială
Prevederile alocate perioadei raportate pentru cheltuielile de asigurări și asistență socială au fost în sumă
de 9.438.000 lei. Plățile nete de casă pentru aceeași perioadă au fost în sumă de 9.437.959 lei. De
asemenea, la acest segment al execuției bugetare au fost înregistrate cheltuieli deduse de angajatori, în
valoare totală de 1.840 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 I al anului 2019 după cum urmează:
Activitatea de primire, înregistrare, distribuire şi arhivare a cardurilor naţionale
Nr carduri
duplicate primite
de la C.N.I.N.

Nr. cereri depuse
pentru carduri
pierdute, furate etc.

Nr. adeverinţe de
înlocuire eliberate

Ianuarie/2019
Februarie/2019
Martie/2019

177
194
176

314
202
199

380
28
205

Nr. de carduri
returnate la CAS
Hunedoara şi predate
asiguraţilor
107
84
142

TOTAL

547

715

613

333

LUNA/ANUL

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

Ianuarie/2019
Februarie/2019
Martie/2019

0
0
0

Nr. certificate provizorii de înlocuire a
cardului european
262
293
413

TOTAL

0

968

LUNA/ANUL

Nr. carduri europene eliberate

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

Nr. cereri depuse
de persoane fizice

Sume plătite
persoanelor fizice
– mii lei –
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Ianuarie/2019
Februarie/2019
Martie/2019
TOTAL

608
522
637

–mii lei –
3.090,05
3.088,63
3.096,64

11
12
13

57,54
49,32
39,78

1.767

9.275,32

36

146,64

►DIRECŢIA MEDIC ŞEF
Principalele proiecte şi activităţi derulate pe parcursul trimestrului I 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 176 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 I 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.
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 509 cereri pentru
concentratoare de oxigen, 455 cereri pentru stomii, 286 dispozitive pentru incontinenţă urinară şi
1967 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 I 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 (22 medici).

•

verificarea certificatelor de concedii medicale. S-a transmis către CNAS centralizarea pe judeţ a
numărului de certificate eliberate lunar astfel: IANUARIE – 8.279 certificate medicale (546
medici prescriptori), FEBRUARIE – 8.814 certificate medicale (544 medici prescriptori),
MARTIE – 8.705 certificate medicale (550 medici prescriptori).
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Programe naționale
NR. CRT.

PROGRAME NAȚIONALE DE
SĂNĂTATE

1

ONCOLOGIE

2

ONCOLOGIE COST VOLUM

3

ONCOLOGIE RADIOTERAPIE

4

DIABET MEDICAMENTE

5

DIABET TESTE

6

HEMOGLOBINĂ GLICOZILATĂ

lei
SUME
CONTRACTATE
INIȚIAL
4.789.680
2.420.290

SUME
CONSUMATE
LA
31.03.2019
4.796.779,71

SUME
DISPONIBILE LA
31.03.2019
- 7.099,71

2.411.173,28

+ 9.116,72

0

0

0

5.919.000

7.633.505,52

- 1.714.505,52

531.000

586.166,80

- 55.166,80

9.000

11.240

- 2.240

12.000

7.997,75

+ 4.002,25

8

SETURI CONSUMABILE POMPE
INSULINĂ
BOLI RARE

106.580

87.412,40

+ 19.167,60

9

HEMOFILIE TALASEMIE

39.000

11.814,90

+ 27.185,10

10

BOLI ENDOCRINE

10.000

9.991,81

+ 8,19

11

POSTTRANSPLANT

210.000

196.406,88

+ 13.593,12

12

ORTOPEDIE

381.000

378.961,39

+ 2.038,61

13

DIALIZĂ

5.874.000

5.435.044,62

438.955,38

20.301.550

19.366.495,06

935.054,94

7

TOTAL

►SERVICIUL CONTROL
Acțiuni de control derulate în trimestrul I - corespunzător perioadei- 01.01.2019-31.03.2019, structura de
control din cadrul CAS Hunedoara a efectuat un număr total de 51 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 35 acte de control.
Suplimentar, din dispoziţia CNAS sau a preşedintelui-director general al CAS Hunedoara, au fost
realizate un număr de 6 acţiuni de control operativ, în cadrul cărora au fost supuse verificării un număr
de 208 entităţi şi au fost încheiate 208 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 10 acţiuni de control inopinat, în cadrul
cărora au fost supuse verificării un număr de 11 entităţi şi au fost încheiate 11 acte de control.
Astfel, ca urmare a numărului total de 51 acţiuni de control au fost încheiate un număr de 254 acte de
control.
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Rezultatele acţiunilor de control din perioada 01.01.2019-31.03.2019 sunt următoarele:
1. În cadrul acţiunilor de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive
medicale au fost imputate sume în valoare de 76.239,31 lei. De asemenea, în această perioadă
au fost recuperate sume imputate în valoare de 55.630,29 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, au fost efectuate 3 controale inopinte vizând un număr
de trei angajatori și au fost stabilite un număr de 4 măsuri de remediere a deficiențelor
constatate și o amendă contravențională de 2.500,00 lei.
3. Ca urmare a celor 254 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 542
măsuri de remediere şi au fost implementate un număr de 252 măsuri dispuse, aferente
perioadei în curs şi a perioadelor anterioare.

►COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE, PURTĂTOR DE CUVÂNT
În primul trimestru 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 I 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 10 comunicate de presă.
În aceeași perioadă, CAS Hunedoara a înregistrat 43 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
primul trimestru al acestui an au fost afișate pe adresa web a instituției 31 de materiale
informative.
Instituția folosește, ca mijloc de comunicare în masă, rețeaua Facebook, prin pagina proprie https://www.facebook.com/cjashd/. În primul trimestru al anului 2019, pe această pagină au fost
afișate un număr de 35 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 6.514 de interacțiuni pe pagina de facebook. Mai
mult decât atât, la finalul trimestrului I, pagina de facebook a CAS Hunedoara a înregistrat 693
de aprecieri.
Afișarea, 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 28 de 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.
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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 01.01.2019 – 31.03.2019 la nivelul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ sau desfăşurat următoarele activităţi relevante:
• reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara în cadrul litigiilor cu terţii – persoane
fizice şi persoane juridice; în trimestrul I al anului 2019, la nivelul CAS Hunedoara au existat un
număr de 71 dosare din care:
•

•

1 dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - stadiu procesual recurs;
18 dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia - stadiu procesual recurs;
2 dosare aflate 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 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Petroşani - stadiu procesual fond;
2 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Orăştie - stadiu procesual fond;
4 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Hunedoara - stadiu procesual fond;
1 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;

21

•
•
•
•
•
•
•

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 INFORMAȚIEI

În trimestrul I 2019, activitatea Compartimentului Tehnologia Informației a constat în principal în
următoarele:
• 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.

►COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE PERSONAL
În conformitate cu Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, în luna martie 2019 a avut
loc evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual. Au fost
evaluaţi un număr de 55 de funcţionari publici şi 1 personal contractual. Evaluarea a ţinut cont de
obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi pentru anul 2018. În cadrul aceleiaşi activităţi s-au
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stabilit obiectivele pentru anul 2019, indicatorii de performanţă care să îndeplinească condiţia de a fi
SMART şi s-au identificat domeniile în care se impune perfecţionarea profesională.
Centralizarea nevoilor de perfecţionare profesională identificate prin rapoartele de evaluare a
funcţionarilor publici, precum şi cele propuse de către funcţionarii publici prin completarea
chestionarelor specifice, a stat la baza întocmirii Raportului de perfecţionare profesională la nivelul
Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara.
În scopul eficientizării activităţii, la nivelul CAS Hunedoara s-a constituit o comisie având scopul de a
evalua activitate din cadrul Compartimentului Analiză Cereri şi Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu şi
Dispozitive Medicale. 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, în
elaborarea unei noi ediţii a procedurii operaţionale care reglementează activitatea de emitere a deciziilor
de dispozitive medicale și actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de
aprobarea a dispozitivelor medicale.
O acţiune similară s-a desfăşurat la nivelul Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate, analiza şi
evaluarea activităţii definitivându-se în cursul lunii aprilie 2019.

►DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
În luna ianuarie 2019 s-a desfăşurat analiza sistemului de control intern managerial la nivelul CAS
Hunedoara, pe baza chestionarelor de autoevaluare ale fiecărui compartiment funcţional. Acestă analiză
a avut ca rezultat întocmirea Raportului asupra sistemului de control intern managerial. Conform
Situației centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la
31.12.2018, la nivelul CAS Hunedoara s-au identificat 121 activităţi procedurabile pentru care s-au
elaborat 10 proceduri de sistem și 111 proceduri operaţionale. Pentru anul 2019 s-au identificat
Obiectivele generale şi specifice ale CAS Hunedoara precum şi indicatorii de performanţă asociaţi
acestor obiective.
Ca urmare a acestei analize s-a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial pe anul 2019, incluzând etapele de implementare, termenele şi responsabilii.
Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor de la nivelul instituţiei noastre s-a elaborat Planul de asigurare a
continuităţii la nivelul CAS Hunedoara, prin identificarea situaţiilor generatoare de întreruperi ale
activităţii, a măsurilor ce se impun, precum şi a responsabililor pentru implementarea acestor măsuri.

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
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•

•
•

•
•
•
•

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 fără 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
dificultăți în exportarea datelor de dimensiuni mari din SIUI.

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
• punerea la dispoziția CAS a manualului de utilizare și a fluxului de lucru în aplicația CEAS, dat
fiind faptul că utilizarea anumitor module, atât în SIU, ERP și CEAS se face „în orb”, nici un
salariat nou angajat, pe baza documentației existente nu are posibilitatea de a executa o
operațiune fără ajutorul colegilor experimentați precum și remedierea punctuală a
disfuncționalităților sesizate
• 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
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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).
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 I 2019 nu s-au imobilizat fonduri.
Valoarea înregistrată la indicatorul „gradul de execuție la credite bugetare deschise” pe total servicii
medicale la finele trimestrului I a fost de 99,99%, iar pe domenii de asistență medicală, execuția
creditelor bugetare aprobate și deschise este între 79,5% și 100%, evaluarea indicatorilor economicofinanciari 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.
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 99,18%, iar pe domenii de
asistență medicală, realizarea creditelor de angajament aprobate și efectiv realizate este între 89% și
100%, evaluarea indicatorilor economico-financiari reflectând o cuantificare maximă a valorii de
apreciere (5 puncte) la 19 indicatori, 2 indicatori reflectând o cuantificare a valorii de apreciere de 2
puncte și 2 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 temeiul art. 279 din Titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare – „Casele de asigurări pot înfiinţa oficii de asigurări de
sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor
municipiului Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS” și în baza
Ordinului Preşedintelui CNAS nr.1548/2018 pentru aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de
asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de
asigurări de sănătate judeţene, la finele anului 2018 s-a procedat la analiza îndeplinirii criteriilor pentru
înfiinţarea Oficiului de asigurări de sănătate fără personalitate juridică din Petroșani.
Luând în considerare faptul că toate cele 5 criterii de înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate
fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate
judeţene au fost îndeplinite, Consiliul de Administrație al CAS Hunedoara întrunit în ședința din
data de 28 decembrie 2018 a aprobat înființarea Oficiului de asigurări de sănătate Petroșani, cu
statut de compartiment fără personalitate juridică, în structura CAS Hunedoara, proiectul Statutului
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Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al
CAS Hunedoara și propunerea de modificare a Organigramei CAS Hunedoara.
Astfel, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului de Administrație al CAS Hunedoara
nr.13/28.12.2018, din considerentele expuse anterior, în cadrul analizei îndeplinirii criteriilor de
înfiinţare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al
municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate judeţene, prevăzute în Ordinul Preşedintelui CNAS
nr.1548/2018 și în conformitate cu:
art.18 din Ordonanța de Urgență nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;
HCL nr.131/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului de
Urgență Petroșani de la Ministerul Sănătății la Consiliul Local al Municipiului Petroșani
art.276 și art.277 din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății;
art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare - “Consiliile locale pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri
mobile și imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fară scop lucrativ,
care desfășoara activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”;
art. 2.146 din Noul cod civil „Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o
parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru
a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp”;
art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare –
„Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen
limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică”;
art. 36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3), și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
art.3, alin.(2), art.42, alin.(4), art.80 și art.82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare.
CAS Hunedoara a solicitat Consiliului Local al Municipiului Petroşani, prin adresa nr. 434/
21.01.2019, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru
darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire prin act adițional, a
spaţiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroșani, în suprafaţă de 22,40
mp, pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul Văii Jiului prin
Oficiul de asigurări de sănătate Petroșani - compartiment fără personalitate juridică, în structura CAS
Hunedoara
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroșani din data de 31 ianuarie 2019 a
fost adoptată Hotărârea cu nr. 31/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru
darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire prin act adițional, a
spațiului situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani, în suprafață de 22,40
mp, pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul Văii Jiului prin
Oficiul de asigurări de sănătate Petroșani.
Ulterior, în data de 11.02.2019 a fost încheiat Contractul de comodat Nr.2.892 între Spitalul de
Urgență Petroșani și Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara al cărui obiect îl constituie transmiterea
în folosință gratuită a spațiului proprietate publică a municipiului Petroșani, situat în
Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani, cu destinația „desfășurarea
activității Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani”.
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Prin adresa nr.9954/ 25.02.2019 s-a supus aprobării CNAS, propunerea de Organigramă a Casei de
Asigurări de Sănătate Hunedoara însoţită de Nota de fundamentare privind înfiinţarea Oficiul de
asigurări de sănătate Petroșani.
Având în vedere stadiul acţiunii de înfiinţare a Oficiului de asigurări de sănătate Petroșani, şi
pentru a asigura accesul mai facil al asiguraţilor din zona Văii Jiului la serviciile oferite de CAS
Hunedoara, am făcut demersuri pentru ocuparea temporară a unui post de funcţionar public
vacant cu scopul acoperirii activităţii în cadrul biroului mobil din Petroşani pentru mai mult de 1
zi pe săptămână. Prin adresa nr. P/ 2699/ 09.04.2019 am obţinut aprobarea CNAS privind
ocuparea temporară prin detaşare a unui post vacant.
Începând cu data de 15.04.2019, prin Dispoziţia Primarului municipiului Petroşani nr.359/ 2019, sa aprobat detaşarea unui funcţionar public, pentru o perioadă de 6 luni. În această periodă, acesta
participă la un program de instruire la sediul CAS Hunedoara pentru a putea prelua o parte din
activităţile de la nivelul biroului mobil din Petroşani.
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
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