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PREZENTARE GENERALĂ 
 

Sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu instituţiile sale şi lucrătorii 

profesionişti din domeniu, aşeză asiguratul în centrul preocupărilor lor.   

Conceptul social pe care se fundamentează sistemul de asigurări sociale de 

sănătate este bazat pe principiile descentralizării şi autonomiei în conducere şi 

administrare în scopul  acordării unui pachet de servicii medicale de bază, în mod 

echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat,  prin solidaritate şi subsidiaritate în 

constituirea şi utilizarea fondurilor. 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă astfel, 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 Naţionale de Asigurări de Sănătate este una complexa şi se 

refera in primul rând la aspectele medicale şi economice care caracterizează 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi care presupun administrarea fondurilor 

colectate precum şi finanţarea serviciilor medicale necesare asiguraţilor. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este instituţie publică, autonomă, de 

interes naţional, cu personalitate juridică şi funcţionează pe baza Statutului propriu, 

administrând şi gestionând sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în vederea 

aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar. 

 

CNAS are în subordine casele judeţene de asigurări de sănătate, Casa de 

Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului1, Casa Asigurărilor de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale si Autorităţii Judecătoreşti.  

Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate 

se desfăşoară în baza Contractului-cadru care prevede criteriile cantitative şi 

calitative de desfăşurare a activităţilor medicale, în funcţie de care se realizează plata 

acestora pentru serviciile furnizate. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are rolul 

de a urmări respectarea cadrului legal şi aplicarea lui într-un mod unitar, la nivelul 

                                                
1 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 19.02.2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii 
a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
activitatea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului s-a 
reorganizat 
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întregii ţări. Totuşi, în baza principiului descentralizării, casele de asigurări de 

sănătate se bucura de autonomie în rezolvarea şi controlul aspectelor specifice ce se 

regăsesc la nivel local. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Finanţelor Publice şi alte autorităţi publice, prin activităţi conjugate cu 

furnizorii de servicii medicale, asociaţiile profesionale ale practicienilor în domeniul 

medical2 şi organizaţiile neguvernamentale acţionează şi relaţionează în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate în scopul realizării unui sistem de 

asigurări de sănătate modern şi eficient, compatibil cu sistemele de asigurări de 

sănătate din Uniunea Europeană, pus în slujba asiguratului. 

 Conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, principalul obiect de activitate al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi 

coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România. 

În vederea realizării misiunii sale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

asigură: 

• funcţionarea unitară şi coordonată a sistemului de asigurări sociale de 

sănătate din România 

• 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 

• acoperirea nevoilor de servicii de sănătate ale populaţiei, în limita 

fondurilor disponibile 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul 
Asistenţilor şi Moaşelor Medicale din România, Ordinul Biologilor şi Biochimiştilor din România 
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SECŢIUNEA I 

CONTEXTUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII CASEI NAŢIONALE DE 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ÎN ANUL 2012 

 

 
Criza financiară a evidenţiat şi mai mult nevoia de a îmbunătăţi raportul                

cost-eficacitate al sistemelor de sănătate. România, ca de altfel toate statele membre 

ale Uniunii Europene este supusă presiunii de a găsi un echilibru corespunzător între 

furnizarea accesului universal la servicii de sănătate de înaltă calitate, respectând 

constrângerile bugetare. În acest context, sprijinirea eforturilor statelor membre de a 

îmbunătăţi sustenabilitatea sistemelor lor de sănătate este esenţială pentru a asigura 

capacitatea acestora de a furniza asistenţă medicală de înaltă calitate pentru toţi 

cetăţenii acestora în prezent şi în viitor.  

Comisia Europeană3 sublinia că „promovarea unei stări bune de sănătate este 

parte integrantă a obiectivelor de creştere economică inteligentă şi favorabilă 

incluziunii pentru Europa 2020. Menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai 

mult timp are un impact pozitiv asupra productivităţii şi competitivităţii. Inovarea în 

domeniul asistenţei medicale contribuie la abordarea cu succes a provocării 

reprezentate de sustenabilitate în acest sector în contextul schimbărilor 

demografice”, iar acţiunea în vederea reducerii inegalităţilor în domeniul sănătăţii 

este importantă pentru a obţine o „creştere economică favorabilă incluziunii”. 

Obiectivele principale, stabilite în „Europa 2020 – O strategie europeană 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, se bazează toate pe 

creşterea inovării în domeniul asistenţei medicale, astfel cum se reflectă în iniţiativele 

emblematice precum Uniunea inovării şi Agenda digitală. Cu toate acestea, inovarea 

nu se referă numai la tehnologie şi produse noi. Ea se referă, de asemenea, la 

inovare în modul în care este organizată şi structurată asistenţa medicală, modul în 

care sunt utilizate resursele şi modul în care sunt finanţate sistemele. 

În acest context, Guvernul României prin Programul de Guvernare şi-a stabilit 

obiectivul general4 în domeniul sănătăţii, care a fost transpus într-o serie de  

obiectivele specifice privind : 

                                                
3 Comunicarea din data de 29 iunie 2011 - Un buget pentru Europa 2020  
4 Un sistem de sănătate care se sprijină şi oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai bună  de sănătate 
şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora 
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• promovarea politicilor de sănătate bazate pe dovezi şi implicit 

reaşezarea ponderii componentelor sistemului de sănătate (servicii de 

sănătate publică, servicii de sănătate comunitare, servicii preventive, 

asistenţă medicală ambulatorie) 

• diversificarea competenţelor, atribuţiilor  şi responsabilităţilor medicilor 

de familie, vizând creşterea rolului asistenţei medicale primare în 

îmbunătăţirea continuă a performanţei sistemului de sănătate 

• implementarea şi monitorizarea de instrumente care să asigure 

calitatea serviciilor de sănătate / siguranţa pacienţilor 

• redefinirea sistemului informaţional pentru a exclude redundanţele şi a 

asigura validarea şi calitatea datelor 

• asigurarea unui sistem informaţional performant pe plan orizontal şi 

vertical care să integreze toate componentele sistemului sanitar 

• dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat în Sistemul de Sănătate 

Publică (SIISSP) ca suport pentru sistemul informaţional, care să 

permită interoperabilitatea aplicaţiilor informatice existente şi viitoare 

pe baza unei arhitecturi integratoare, care să permită utilizarea 

eficientă a informaţiilor în elaborarea politicilor de sănătate şi 

managementul sistemului  

• revizuirea sistemului de finanţare şi implementare unui control riguros 

al cheltuielilor publice 

• finanţarea unor politici publice în domeniul sănătăţii printr-o mai bună 

gestionare a fondurilor europene, 

• dezvoltarea politicilor de sănătate în parteneriat  cu organizaţiile de 

pacienţi / populaţia, organizaţiile profesionale. 
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SECŢIUNEA II 
DIRECŢIILE DE ACŢIUNE LA NIVELUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE 

DE SĂNĂTATE  ÎN ANUL 2012 
 
 
 
 

Având în vedere obiectul general şi obiective specifice stabilit de Guvernul 

României în domeniul sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi-a stabilit  

principalele direcţii de acţiune, astfel :  

1. îmbunătăţirea managementului sistemului asigurărilor sociale de sănătate 

2. creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate (F.N.U.A.S.S.); 

3. îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente; 

4. creşterea gradului de acoperire cu servicii şi îmbunătăţirea calitǎţii actului 

medical; 

5. optimizarea funcţionalităţilor Sistemului informatic unic integrat (S.I.U.I.) 

6. informarea asiguraţilor; 

7. armonizarea legislaţiei interne din domeniul asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate cu 

directivele Uniunii Europene, în vedere creşterii compatibilităţii cu  sistemele de 

asigurări de sănătate ale celorlalte ţări membre ale Uniunea Europeană 

8. dezvoltarea de proiecte cu finanţare externă nerambursabilă  

9.dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul sistemului de 

asigurări de sănătate 

 

Astfel, conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi personalul de 

specialitate de la nivelul departamentelor5, au derulat activităţi specifice stabilite în 

competenţa lor prin actele normative, actele administrative cu caracter normativ şi 

normele interne pentru realizarea obiectivelor propuse, în concordanţă cu direcţiile de 

acţiune precizate mai sus. 

 

 

 
 
 

                                                
5 În cursul anului 2012 structura departamentelor a fost stabilită prin organigramele aprobate prin Ordinul 
Preşedintelui CNAS nr. 434din 06.09.2012 şi Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 796 din 10.12.2012 
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Capitolul I 
 

Îmbunătăţirea managementului sistemului asigurărilor sociale de sănătate 
 

Elaborare Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate   nr. 681/249 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a 

Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

   Elaborare Ordinului ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 673/250 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii 

medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de 

trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate 

Elaborarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 24 din 30 ianuarie 2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind 

raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice 

pe ţară, fără regim special. 

Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 622/214 din 14 iunie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 

Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 763/307 din 31 iulie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
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de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 

Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1156/746 din 9 noiembrie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 

Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1130/880 din 20 decembrie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 
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Capitolul II 
 

Creşterea eficienţei în constituirea şi utilizarea Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

 
În cadrul acestei direcţii de acţiune structurile de specialitate ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate au elaborat norme şi reglementări privind 

domeniile de asistenţă medicală, astfel :  

- ordinul  preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 25 din 30 

ianuarie 2012 privind aprobarea regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim 

de spitalizare continuă şi metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care 

se solicită revalidarea, prin care  au fost introduse doua reguli noi  de validare din 

grupa B - reguli pentru care datele raportate de spitale pot fi supuse evaluării de 

către Comisia de analiză  

- ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24 din 30 

ianuarie 2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii 

realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim 

special. 

- ordinul  preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 340 din 25 iulie 

2012 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind 

raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice 

pe ţară, fără regim special. 

- ordinul nr. 681/249 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a 

Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

- ordinul nr. 673/250 din 29 iunie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii 

medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de 

trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate - ordinul nr.  680/251 din 29 iunie 2012 pentru 
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modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de 

prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie 

personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea  

 

şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special 

pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală 

Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1723/950/2011,  a avut în 

vedere in obligaţia utilizării prescripţiei electronice de către furnizorii de servicii 

medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate. 

Totodată s-a urmărit îmbunătăţirea mecanismelor de constituire şi utilizare a 

Fondului în domeniile de asistenţă medicală (primară, ambulatorie de specialitate 

pentru specialităţile medicină dentară şi paraclinice, spitalicească) precum şi 

acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu. 
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Capitolul III 
Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale şi medicamente 

 

Elaborarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-
cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1723/950/2011,  a avut în vedere următoarele aspecte: 

• s-au introdus reglementări privind raportarea şi decontarea consultaţiilor de urgenţă 
pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui medic de 
familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, respectiv se 
raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 
constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul 
cabinetului medical; – intră în plata pe serviciu. 
• a fost majorat numărul de consultaţii/ asigurat pentru acelaşi episod de boală acută/ 
subacută de la 3 la 4 consultaţii, iar pentru situaţiile în care în derularea episodului de 
boală acută mai apar şi alte afecţiuni acute/subacute numărul de consultaţii a fost 
majorat până la un maxim de 6 consultaţii. 
• au fost introduse reglementări privind stabilirea unui număr maxim de consultaţii/zi 
(în cadrul programului de la cabinet) de maximum 40 consultaţii/zi şi calculul mediei 
de 20 de consultaţii/zi  (calculat în cadrul unui trimestru; - anterior era calculat pe 
lună). 

• s-a adăugat precizarea că ecografia fetală poate fi făcută și de către medicii din 
specialitatea obstetrică ginecologie  cu competenţe/supraspecializări/atestate de 
studii complementare de ecografie corespunzătoare,  pe langa cei de genetica 
medicala. 
• s-a precizat ca durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice - laboratoare de analize medicale solicitat a fi contractat cu casa de 
asigurări de sănătate,  nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi.  
•  s-a precizat ca  durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice de radiologie-imagistică medicală  solicitat a fi contractat cu casa de 
asigurări de sănătate nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de 
radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. 

• la pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară prevederile privind 
suma decontată de CAS pentru beneficiarii de legi speciale s-au modificat in sensul 
ca se poate deconta 60% sau100% din tarifele aferente serviciilor de medicină 
dentară. –  in coroborare cu actele normative specifice 
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Capitolul IV 

 
Creşterea gradului de acoperire cu servicii şi îmbunătăţirea 

calitǎţii actului medical 
 
 

Au fost întocmite documentaţiile privind avizarea listelor de servicii medicale 
paraclinice din pachetul de servicii medicale de bază, pentru care nu există furnizori 
în raza administrativ teritorială a unui judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, în 
vederea încheierii contractelor cu furnizori din alte judeţe, respectiv din municipiul 
Bucureşti;  

Au fost întocmite documentaţii privind avizarea listelor de servicii medicale 
paraclinice din pachetul de servicii medicale de bază. 

La elaborarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-
cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1723/950/2011,  s-au avut în vedere următoarele aspecte: 
• a fost majorat numărul de consultaţii/ asigurat pentru acelaşi episod de boală acută/ 
subacută de la 3 la 4 consultaţii, iar pentru situaţiile în care în derularea episodului de 
boală acută mai apar şi alte afecţiuni acute/subacute numărul de consultaţii a fost 
majorat până la un maxim de 6 consultaţii. 
• în cadrul activităţilor de suport a fost introdusă şi eliberarea  documentelor medicale 
pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. 
• au fost introduse reglementări privind stabilirea unui număr maxim de consultaţii/zi 
(în cadrul programului de la cabinet) de maximum 40 consultaţii/zi şi calculul mediei 
de 20 de consultaţii/zi  (calculat în cadrul unui trimestru; - anterior era calculat pe 
lună). 
• pentru situaţiile de înlocuire a unui medic cu listă proprie de un alt medic cu listă 
proprie s-a specificat ce înseamnă prelungirea corespunzătoare a programului 
medicului înlocuitor (cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit). 

 A fost elaborat Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 622/214 din 14 iunie 2012 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 
2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1389/2010. 
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A fost elaborat Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 763/307 din 31 iulie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 

A fost elaborat Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 1156/746 din 9 noiembrie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 

A fost elaborat Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate nr. 1130/880 din 20 decembrie 2012 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1723/950 din 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012,aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1389/2010. 
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Capitolul V 

 
Optimizarea funcţionalităţilor sistemelor informatice operate de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  
 
 
 
 

Activitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate presupune îndeplinirea 

unor funcţii specifice domeniului asigurărilor sociale de sănătate. Acestea presupun 

administrarea fondurilor colectate precum şi finanţarea serviciilor medicale necesare 

asiguraţilor. Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive 

medicale şi casele de asigurări de sănătate se desfăşoară în baza unui Contract-

cadru în care sunt specificate criteriile cantitative şi calitative de evaluare a activităţii 

medicale, în funcţie de care se realizează plăţile pentru serviciile furnizate (decontări 

servicii medicale).  

Astfel, monitorizarea electronica a calităţii serviciilor prestate de aceştia 

reprezintă un factor important în creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate şi în consecinţă, eficientizarea serviciilor prestate de noi, 

asigurându-se astfel: 

- îmbunătăţirea procesului decizional la nivel sectorial şi o mai buna coerenţă a 

politicilor care vizează programele de sănătate publică; 

- eficientizarea utilizării fondurilor (o mai buna gestionare a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate şi a bugetului Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate); 

- furnizarea de date sintetice despre performantele furnizării serviciilor medicale 

atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere al cheltuielilor 

bugetare (raport cost-beneficiu, eficienta, eficacitate);  

- îmbunătăţirea sistemului de calitate prin fixarea de obiective măsurabile şi 

standarde de comparare pentru serviciile medicale destinate asiguraţilor; 

Necesitatea utilizării de mijloace electronice în procesul de inter-relationare 

este impusa de creşterea numărului de informaţii vehiculate între departamentele 

caselor de asigurări de sănătate direct implicaţi în relaţia cu furnizorii precum si de 

interesul acestora din urma de a avea acces  rapid, facil şi continuu la informaţii 

actualizate privind legislaţia în domeniu, modalităţile de contractare şi decontare a 

serviciilor medicale, informaţii legate de activitatea medicala – proceduri si protocoale 

terapeutice, modalităţi de evaluare, noutăţi şi evenimente, modalitatea de raportare a 

indicatorilor şi actualizări ale sistemului informatic al asigurărilor de sănătate, etc. 
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Capitolul VI 
Informarea asiguraţilor 

 
 
 

 
Informarea asiguraţilor reprezintă una dintre cele mai importante activităţi 

desfăşurate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Mecanismele de informare sunt dintre cele mai diverse şi privesc informarea 

directă folosind mijloace electronice (pagina de internat a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate www.cnas.ro), mijloace de comunicare în masă (conferinţe de 

presă, comunicate de presă sau comunicarea de informaţii solicitate de jurnalişti 

pentru realizarea unor materiale de informare) sau comunicarea unor răspunsuri la 

solicitări punctuale ale asiguraţilor. 

 Înţelegând importanţa relaţiei cu asiguraţii şi necesitatea informării acestora în 

mod corect şi complet Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu casele 

de asigurări de sănătate derulează companii de informare pentru toate activităţile cu 

impact asupra asiguraţilor (legislaţia aplicabilă la nivelul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate – naţională şi europeană -, programe curative, liste 

medicamente, protocoale terapeutice, Cardul European si Cardul National, baze de 

date medicale, proiectele finanţate cu fonduri europene nerambursabile etc.) 

 În anul 2012, una dintre cele mai puternice campanii de informare a 

asiguraţilor a vizat Proiectul Prescripţia electronică. În cadrul acestui proiect au fost 

organizate conferinţe de presă şi seminarii la nivel naţional pentru informarea 

medicilor, farmaciştilor, beneficiarilor despre sistemul de prescripţie electronica 

implementat, au fost editate materiale promoţionale (pliante, broşuri şi bannere), au 

fost realizate şi difuzate materiale publicitare, au fost realizate afişe şi panouri de 

informare.  

Totodată, legat de acest proiect a fost creată o secţiune specială pe pagina de 

internet a Casei Naţionale de Asigurări de sănătate unde au fost postate toate datele 

şi informaţiile legate de derularea proiectului 

  
 

 

. 
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Capitolul VII 

 
 
 
 
 

Armonizarea legislativǎ în domeniul asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate, precum şi 
compatibilizarea cu alte sisteme similare din Uniunea Europeanǎ. 

 

 

 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a desfăşurat multiple activităţi în 

vederea armonizării legislative si compatibilizării cu sistemele similare din Uniunea 

Europeană, astfel: 

• WORKSHOP ONEESSI  INTERFACE (ICD3 and ICD5) 

• STABILIREA LISTEI DE ELEMENTE NONEXHAUSTIVE 

PENTRU PRESCRIPŢIA MEDICAMENTELOR 

TRANSFRONTALIERE SI CARE TREBUIE IDENTIFICATE 

IN TOATE PRESCRIPTIILE 

• THE WORKING GROUP ON THE TRANSPORTATION 

FROM PAPER TO ELECTRONIC EXCHANGE 

• ELECTRONIC HEALTH RECORD, WHAT ROLE FOR THE 

PACIENT 
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Capitolul VIII 

Dezvoltarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile 
 

 
Proiectul Prescripţia Electronica în valoare 45.000.505,20 lei a fost derulat 

prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Investiţii 

pentru viitorul dumneavoastră 

Obiectivul general al proiectului propus îl reprezintă implementarea sistemului 

naţional de prescripţie electronică. Implementarea acestui sistem naţional va 

reprezenta un pas important înainte la alinierea cu tendinţele existente în momentul 

de faţă în Uniunea Europeană şi un prim pas în translatarea tranzacţiilor din sistemul 

sanitar românesc într-unul electronic. 

Se va monitoriza astfel, în timp real, necesarul şi consumul de medicamente 

din România, se vor elimina erorile de medicaţie şi posibilele fraude din sistemul 

actual de prescripţie, şi se va implementa un sistem de control /supervizare a 

prescripţiei. 

Sistemul a fost pus în funcţiune la de 01.07.2012, înregistrându-se un trand 

ascendent de utilizare a sistemului ( luna iulie : 102.604 reţete prescrise si 67.792 

reţete eliberate iar până în luna decembrie numărul acestora a crescut la : 6.508.324 

reţete prescrise si  5.837.512 eliberate).       

 Proiectul Dosarul Electronic în valoare 81.743.927,80 lei  este fost derulat 

prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice - Investiţii 

pentru viitorul dumneavoastră. Este considerat cel mai ambiţios proiect informatic 

menit să îmbunătăţească şi mai mult sistemul asigurărilor sociale de sănătate.                                             

Dosarul electronic de sănătate va stoca toate informaţiile din istoricul medical al 

fiecăruia dintre noi, începând cu vacciunurile, continuând cu analizele făcute de-a 

lungul vieţii, cu bolile cronice cu care trăim, intervenţiile pe care le-am avut, 

tratamentele administrate, alergiile, intoleranţele. Însă acestea nu sunt singurele 

informaţii stocate în dosarul de sănătate. 

În cadrul Proiectului Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate a aplicat pentru şase proiecte care au fost 

gândite în completarea procesului de informatizare al CNAS care vizează cardul 

naţional de sănătate, prescripţia electronică şi dosarul electronic al pacientului.  
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     Dintre acestea doar trei proiecte au fost aprobate de Autoritatea de Management 

şi se raportează la următoarele obiective : 
-    Dezvoltarea sistemului de control intern şi management al calităţii la nivelul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) precum şi la nivelul caselor de 

asigurări de sănătate din subordinea CNAS (SMIS nr. 40187) – valoare 

4.836.000 lei. 

- Implementarea sistemului informaţional pentru colectarea datelor necesare 

Sistemului de Conturi Naţionale, versiunea a doua, cu ajutorul cărora se vor 

realiza indicatori cheie pentru evaluarea performanţei sistemului de sănătate la 

nivel sectorial, regional, local (SMIS 40690) – valoare 17.480.000 lei. 

- Întărirea capacităţii administrative a CNAS şi a caselor de asigurări de sănătate 

din subordinea CNAS în ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor, 

managementul eficient şi evaluarea serviciilor medicale (SMIS nr. 40774) – 

valoare 8.928.000 lei.  
 

Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, dezvoltarea proiectelor propuse de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, se circumscrie nevoilor de obţinere şi 

utilizare eficientă a informaţiilor necesare pentru fundamentarea politicilor de 

sănătate, în contextul în care sănătatea reprezintă un sector prioritar.  

În prezent cele trei proiecte deşi aprobate nu au încă finanţarea alocată, urmând 

a se trece la etapa de dezvoltare a lor înştiinţarea CNAS de către autoritatea de 

management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice). 
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Capitolul IX 

Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial la nivelul 
sistemului de asigurări de sănătate 

 
Controlul intern la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate are ca 

obiective realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace şi 

eficient, protejarea fondurilor publice, respectarea legilor, normelor, standardelor şi 

reglementărilor în vigoare, dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, 

actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. 

Prin mijloacele de control intern aplicate, managerii constată abaterile de la 

îndeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi măsurile ce se impun 

pentru înlăturarea acestora şi îndeplinirea obiectivelor. 

Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control 

managerial din cadrul CNAS sunt următoarele: 

• Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul 

fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă 

a resurselor alocate; 

• Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor 

alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor; 

• Îmbunătăţirea comunicării între structurile ministerului, în scopul asigurării 

circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi 

valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control intern; 

• Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru 

fiecare activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe bază 

de criterii obiective privind resursele alocate. 

Plecând de la obiectivele mai sus menţionate, comisia de control intern / 

managerial constituită la nivelul CNAS a actualizat pentru anul 2012 Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern / managerial şi au fost actualizate listele de 

funcţii ale persoanelor implicate în dezvoltarea acestui sistem. 

Au fost actualizare Obiecte generale ale instituţiei, obiective specifice ce 

decurg din obiectivele generale şi activităţile derulate la nivelul fiecărei structuri de 

specialitate a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
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De asemenea au fost actualizate procedurile operaţionale în vigoare fiind 

aprobate încă 18 proceduri operaţionale în domeniul IT şi încă 3 în domeniul Claw-

back, ajungându-se astfel la un număr de 199 proceduri operaţionale la nivelul 

CNAS. 

A fost de asemenea aprobat un manual de operare al SIUI şi s-a continuat 

procesul de uniformizare si standardizare al celor 5353 proceduri operaţionale de la 

nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  

Eforturile depuse la nivelul CNAS pentru dezvoltarea unui sistem de control intern 

/ managerial au fost validate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, care în calitate 

de  autoritate de management a Programului Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative a aprobat proiectului propus de CNAS denumit  Dezvoltarea 

sistemului de control intern şi management al calităţii la nivelul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate (CNAS) precum şi la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

din subordinea CNAS - SMIS nr. 40187. 
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SECŢIUNEA III 
DOMENIUL ECONOMIC 

 
Obiectivul principal al acestei activităţi a constat în asigurarea unei finanţări corespunzătoare a tuturor domeniilor de asistenţă medicală 

în limita bugetului aprobat pe anul 2012  

 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 se prezintă astfel:  
 
 
 

 

Denumire indicator 

 

Prevederi 
bugetare an 

2012 cf. Legii  
nr. 293/2011 

 

Donaţii si 
sponsoriz
ări 

Suplimentare 
buget 

FNUASS cf. 
O.U.G. nr. 
77/2011 

Rectificare 

O.G. nr. 

13/2012 

Rectificare 

O.G. nr. 

61/2012 

 

Suplimentare cf. 
adresei MFP nr. 

369471/19.12.2012 

 

Prevederi 
bugetare 

actualizate  
an -2012 

0 1 2 3 4 5 6 7=1+..+6 
VENITURI-TOTAL,  

din care: 

17.768.410 6.299 1.734.663 

 

2.268 136.424 67.000 19.715.064 

Venituri din sănătate 16.719.338 6.299 1.734.663 2.268 136.424 0 18.598.992 

Venituri din asistenţă 
socială 

1.049.072 0 0 0 0 67.000 1.116.072 

II. TOTAL 
CHELTUIELI, din care: 

17.768.410 6.299 1.734.663 

 

2.268 136.424 67.000 19.715.064 

Cheltuieli pentru 
sănătate 

16.719.338 6.299 1.734.663 2.268 136.424 0 18.598.992 

Cheltuieli pentru 
asigurări şi asistenţă 
socială 

1.049.072 0 0 0 0 67.000 1.116.072 
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Capitolul I 
Veniturile Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

 
 

Pentru anul 2011, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate, 

au fost prevăzute la art. 8 din Legea nr. 286/2010 privind bugetul de stat după cum 

urmează: 

 

• 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea                  

nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din 

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plătii 

contribuţiei direct sau cu plata din alte surse. 

 
Veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate realizate in anul 

2012 sunt în sumă de 19.049.480 mii lei, reprezentând 96,62% faţă de prevederile 

aprobate pentru această perioadă, media lunară a încasărilor în această perioadă a 
anului 2012 fiind în sumă de 1.587.456,66 mii lei.  

 
Începând cu data de 1 ianuarie 2004, conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, 

evidenţa, colectarea contribuţiilor, controlul şi soluţionarea contestaţiilor pentru 

asigurări sociale de sănătate se realizează de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile 

sale subordonate, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care are şi calitatea 

de creditor bugetar. 

 Din centralizarea datelor transmise caselor de asigurări de sănătate de 

trezorerii, situaţia veniturilor realizate în anul 2012, faţă de prevederile aprobate se 

prezintă astfel: 
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Denumirea indicatorilor  Prevederi bugetare 
an – 2012 

Încasări 
an-2012 

Încasări an-2012 
fata de prevederi 
bugetare an-2012 

(%) 
0  1 2 3=2/1 

TOTAL VENITURI, din care: 19.715.064 19.049.480 96,62% 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 1.734.663 1.811.448 104,42% 
Venituri din contribuţia datorata pentru medicamente finanţate din FNUASS si din 
bugetul MS 1.542.079 1.545.791 100,24% 
Venituri din contribuţia datorata pentru medicamente finanţate din FNUASS pana la 
data de 30 septembrie 2011 192.584 265.657 137,94% 
I. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI:        14.990.788 14.966.243 99,84% 
1.CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR   7.059.853 7.255.750 102,77% 
1.1.Contributii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori: 7.059.853 7.255.750 102,77% 
Contribuţii de la persoane juridice sau fizice care angajează personal salariat 5.829.891 6.228.749 106,84% 
Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate in şomaj 111.732 82.408 73,76% 
Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice  1.100.962 941.989 85,56% 
Contribuţii pentru concedii sau indemnizaţii datorate de persoanele aflate in şomaj   17.268 2.598 15,05% 
Contribuţia suportata de angajator pentru concedii si indemnizaţii datorata de 
persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accidente de 
munca sau boala profesionala 0 5  
2.CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 7.930.935 7.710.493 97,22% 
2.1Contributii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi: 7.776.534 7.588.170 97,58% 
Contribuţia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 7.075.825 6.626.760 93,65% 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoane care realizează 
venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizează 
venituri 230.443 343.507 149,07% 
Contribuţii  pentru concedii  si indemnizaţii datorate de asiguraţi 4.266 1.728 40,51% 
Contribuţia datorata de  pensionari 1.134.000 1.229.427 108,42% 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite -668.000 -613.252 91,80% 
Contribuţii facultative ale asiguraţilor 2.990 1.682 56,25% 
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Contribuţii de asigurări sociale de sănătate de la persoane care realizează venituri de 
natura profesionala cu caracter ocazional  90 83 92,22% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 6.000 4.081 68,02% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din activitati desfăşurate in baza contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor pe agent 24500 29.526 120,51% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si 
extrajudiciara 150 92 61,33% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o microîntreprindere care nu genereza o 
persoana juridica 10 14 140,00% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri , in regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din 
asocierile fara personalitate juridica 65 69 106,15% 
Contribuţia individuala de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri , in regim de reţinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati 
agricole 34050 37.014 108,70% 
Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi 86.546 49.763 57,50% 
3.VENITURI NEFISCALE          30.118 16.466 54,67% 
3.1.VENITURI DIN PROPRIETATE        100 1.206 1206,00% 
Alte venituri din proprietate 0 820  
3.2.Venituri din dobânzi 100 386 386,00% 
Alte venituri din dobânzi 100 386 386,00% 
3.3. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII 30.018 15.260 50,84% 

Denumirea indicatorilor  Prevederi bugetare 
an – 2012 Încasări an-2012 

Încasări an-2012 
fata de prevederi 

bugetare an-2012 
(%) 

0  1 2 3=2/1 
DIVERSE VENITURI 23.719 8.960 37,78% 
Alte venituri 23.719 8.960 37,78% 
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 6.299 6.299 100,00% 
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Donaţii si sponsorizări 6.299 6.299 100,00% 
IV. SUBVENŢII 2.850.987 2.255.322 79,11% 
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.850.987 2.255.322 79,11% 
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 1.920.214 1.398.243 72,82% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul 
militar in termen 0 -4.580  
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care executa o pedeapsa  
privativa de libertate sau arest preventiv 1.325 27.844 2101,43% 
Subvenţii primite de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 552.753 552.753 100,00% 
Contribuţii individuale de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate 
in concediu pentru creşterea copilului 103.629 102.255 98,67% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari 920.000 407.306 44,27% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social 26.255 0 0,00% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi in centrele de 
cazare 185 81 43,78% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor 
recunoscute 2.911 2.235 76,78% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pers. care se afla in exec. Masurilor 
prev. La art. 105,113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoane care se 
afla in perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de 
libertate 202 165 81,68% 
Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii  312.954 310.184 99,11% 
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 930.773 857.080 92,08% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care executa o pedeapsa  
privativa de libertate sau arest preventiv 29.090 1.266 4,35% 
Contribuţii individuale de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate 
in concediu pentru creşterea copilului 147 6 4,08% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se afla in concediu 
medical sau in concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta de 
pana la 7 ani    0 219  
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se afla in concediu 698 7 1,00% 
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medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social 0 24.453  
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice 900.730 830.603 92,21% 
Contrib. Din bugetul asigurărilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului 
de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si 
indemnizaţii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca 
din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale 108 523 484,26% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii romani victime ale 
traficului de persoane pentru o perioada de cel mult 12 luni 0 1  
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR 
EFECTUATE SI PREFINANTARI 108.508 0 0,00% 
Fondul European de Dezvoltare Regionala 80.634 0 0,00% 
Fondul Social European 27.874 0 0,00% 

 
Nota:  
*) În încasările anului 2012 au fost cuprinse şi cheltuielile deduse de angajatori transmise de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate in suma de 634.348,9 mii lei. 
 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
28 

 
Colectarea contribuţiilor de la salariaţi, precum şi de la persoanele fizice şi 

juridice care angajează personal salariat se face în contul unic deschis pe seama Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea 

dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în 

materie financiar-fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele pentru care 

colectarea veniturilor se face de câtre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

(A.N.A.F.), se face în baza unei declaraţii model, în contul unic deschis pe seama Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, s-a realizat pana la 30 iunie 2012 prin casele de 

asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate 

a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi prin Casa Asigurărilor de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, după acesta data încasările se realizează de 

către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin trezoreriile teritoriale. 

 
Situaţia privind  contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată 

de persoanele fizice asigurate la casele de asigurări de sănătate pe baza de 
declaraţie / contract, respectiv de persoanele fizice şi juridice care au 

calitatea de angajatori, pentru care colectarea veniturilor se realizează de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

În baza prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 399 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor de aplicare 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005, aprobate prin Ordinul ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60 / 32 / 2006, 

activitatea de  înregistrare şi evidenţa a declaraţiilor de asigurare pentru concedii şi 

indemnizaţii – persoane fizice, precum şi de plată a contribuţiilor pentru concedii şi 

indemnizaţii revine în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi 

înregistrat documentele respective. 

Conform art. 27  alin.(1) din O.G nr. 86 / 2003 privind reglementarea unor măsuri 

în  materie  financiar-fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  începând cu data 

de 1 Ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea şi 

soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia la asigurările sociale de sănătate, datorată 

de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator, se realizează 
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de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care au şi calitatea de 

creditor bugetar. 

Situaţia privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate a fost întocmită pe baza datelor transmise, lunar, de casele de asigurări de 

sănătate judeţene, Casa asigurărilor de sănătate a municipiului Bucureşti, Casa 

asigurărilor de sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti, Casa asigurărilor de sănătate a Ministerului Transporturilor, 

Comunicaţiilor şi Turismului, şi se prezintă astfel: 

Veniturile pentru asigurări şi asistenţă socială se constituie din cota de 0,85 % 

aplicată la fondul de salarii, indemnizaţii de şomaj, venituri supuse impozitului pe venit 

sau asupra venitului cuprins în contractul de asigurare.  

La data de 31.12.2012, numărul persoanelor fizice asigurate pentru concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate a fost de 7.367 asiguraţi şi suma 
încasată de la acestea în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 a fost de 1.705,36 mii lei. 

În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 suma totală de suportat din FNUASS 

pentru concedii şi indemnizaţii – persoane fizice a fost în sumă de 13.400,85 mii lei, din 

care: 

 
 

i. indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă 
ii. indemnizaţii pentru prevenire îmbolnăvire 

iii. indemnizaţii pentru sarcină şi lăuzie 
iv. indemnizaţii pentru îngrijire copil bolnav 
v. indemnizaţii risc maternal 

 

32,03 % 
0,00 % 

66,33 % 
0,49 % 
1,16 % 
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Numărul certificatelor de concediu medical, pe tip indemnizaţie, depuse, de 

persoanele fizice asigurate, la casele de asigurări de sănătate a fost de 10.587 

certificate şi numărul zilelor de prestaţii suportate din F.N.U.A.S.S a fost de 162.577 zile 

astfel: 

 
 

 Număr certificate de 
concediu medical 

Număr zile prestaţii 
suportate din FNUASS 

Incapacitate temporară de muncă 4.873 62.034 
Prevenire îmbolnăvire 0 0 
Sarcină şi lăuzie 5.457 97.018 
Îngrijire copil bolnav 70 442 
Risc maternal 187 3.083 
 

 
Numărul angajatorilor care au depus declaraţii la data de 31.12.2012 a fost 

434.739 din care 42 sunt instituţiile asimilate angajatorului conform art. 3 din Ordinul nr. 

60 / 32 / 2006. 

Numărul certificatelor de concediu medical, pe tip indemnizaţie, conform datelor 

din declaraţiile depuse în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 a fost de 3.126.710 

certificate şi numărul zilelor de prestaţii suportate din FNUASS a fost de 21.017.516 zile 

astfel: 

 
 

 Număr certificate de 
concediu medical 

Număr zile prestaţii 
suportate din FNUASS 

Incapacitate temporară de muncă 2.663.727 14.281.777 
Prevenire îmbolnăvire 1.964 5.771 
Sarcină şi lăuzie 361.951 5.927.023 
Îngrijire copil bolnav 73.798 362.122 
Risc maternal 25.270 440.823 
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Veniturile pentru asigurări şi asistenţă socială se constituie din cota de 0,85% 

aplicată la fondul de salarii, indemnizaţii de şomaj, venituri supuse impozitului pe venit 

sau asupra venitului cuprins în contractul de asigurare. Aceste venituri realizate în anul 

2012 sunt în sumă de 946.320,8 mii lei, din care încasate prin trezorerie sumă de 

311.971,9 mii lei, iar suma de 634.348,9 mii lei reprezentând sumele deduse de 

angajatori din contribuţiile datorate pentru concedii medicale.        
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Capitolul II 
Cheltuielile  Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

 
Potrivit execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate în anul 2012, din totalul cheltuielilor aprobate în sumă de 19.715.064 mii lei, s-

au efectuat plăţi în sumă de 19.459.331 mii lei, reprezentând  un procent de realizare 

de  98,70%.  

 
Capitolul Sănătate 

Potrivit execuţiei Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se pot 

observa următoarele aspecte: 

• cheltuielile realizate la capitolul sănătate în anul 2012  sunt în sumă de 

18.337.023 mii lei, din care: 

• cheltuielile pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical în valoare de  

17.999.948 mii lei; 

• cheltuielile administrare fond în valoare de 350.463 mii lei; 

• plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent in valoare de -

13.389 mii lei. 

 
Capitolul Asistenţa Socială 

• Total cheltuieli pentru asistenţă socială: 1.122.308 mii lei, din care:  

- asistenţă socială in caz de boli: 696.515 mii lei; 

- asistenţă socială pentru familie si copii: 425.974 mii lei; 

- plaţi efectuate în anii precedenţi si recuperate in anul curent: -181 mii lei.  

Cheltuielile pentru asistenţă socială în anul 2012 faţă de prevederile aprobate pe 

case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 1b. 

Execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în               

anul 2012  se prezintă astfel:     
                      -mii 

lei- 
Denumirea indicatorilor Credite  bugetare 

an – 2012 
Plaţi 

efectuate an 
– 2012 

Plaţi efectuate  an- 2012 
faţă de credite bugetare 

an- 2012 (%) 

0  1 2 3=2/1 
Cheltuieli totale, din care: 19.715.064 19.459.331 98,70% 
Cheltuieli pentru Sănătate 18.592.568 18.337.023 98,63% 
Materiale si Prestări de Servicii cu Caracter Medical 18.120.840 17.999.948 99,33% 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 
si dispozitive medicale din care: 7.701.938 7.674.716 99,65% 

- Medicamente cu si fără contribuţie personala 4.605.442 4.591.443 99,70% 
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- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele naţionale cu scop curativ 2.180.423 2.177.309 99,86% 
- Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
naţionale cu scop curativ 120.313 111.416 92,61% 
- Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 685.032 684.106 99,86% 
- Dispozitive si echipamente medicale 110.728 110.442 99,74% 
Servicii medicale in ambulatoriu : 2.086.239 2.036.770 97,63% 
- Asistenţă medicală primară 1.241.166 1.197.579 96,49% 
- Asistenţă medicală  pentru specialităţi clinice 387.424 387.417 100,00% 
- Asistenţă medicală stomatologică 57.896 57.879 99,97% 
- Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 328.529 322.702 98,23% 
- Asistenţă medicală în centre medicale 
multifuncţionale (servicii medicale de recuperare) 71.225 71.194 99,96% 
Servicii de urgenţă prespitaliceşti si transport 
sanitar 653.380 653.350 100,00% 
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 7.585.022 7.543.140 99,45% 
- Spitale generale 7.543.460 7.492.650 99,33% 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 50.562 50.490 99,86% 
Îngrijiri medicale la domiciliu 36.611 34.325 93,76% 
Prestaţii medicale in baza documentelor 
internaţionale 57.650 57.646 99,99% 
Plăti efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent 0 -13389  
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 163.556 46.004 28,13% 
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 122.260 46.004 37,63% 
Fondul Social European (FSE) 41.296 0  
Cheltuieli de administrare a fondului: 471.728 350.463 74,29% 
~ cheltuieli de personal 134.365 134.128 99,82% 
~ cheltuieli materiale 55.516 53.631 96,60% 
~ cheltuieli de capital 110.986 109.524 98,68% 
~ dobânzi 7.305 7.176 98,23% 
~ proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 163.556 46.004 28,13% 
Cheltuieli pentru Asigurări si Asistenţă Socială, 
din care: 1.122.496 1.122.308 99,98% 
- asistenţă socială in caz de boli 696.517 696.514 100,00% 
- asistenţă socială pentru familie si copii 425.979 425.975 100,00% 
Plăti efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent – Asistenta Sociala 0 -181  

 
Situaţia cheltuielilor totale ale F.N.U.A.S.S. în anul 2012 fata de prevederile 

aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate in Anexa 1.  

Execuţia Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în                 

anul 2012 faţă de anul 2011 se prezintă astfel:  
                                 -mii 

lei- 
Denumirea indicatorilor Realizări  an- 

2011 
 Realizări an-

2012 
Procent de realizare an 
– 2012 faţă de an- 2011 

 0 1 2 3=(2/1*100)-100 

Cheltuieli totale, din care: 17.820.912 19.459.331 9,19% 
Cheltuieli pentru Sănătate 16.785.748 18.337.023 9,24% 
Materiale si Prestări de Servicii cu Caracter 
Medical, din care 16.497.829 17.999.948 9,10% 
Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice si dispozitive medicale din care: 6.881.529 7.674.716 11,53% 
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- Medicamente cu si fără contribuţie personala 4.351.881 4.591.443 5,50% 
- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele naţionale cu scop curativ 1.647.126 2.177.309 32,19% 
- Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele naţionale cu scop curativ 126.837 111.416 -12,16% 
- Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 655.714 684.106 4,33% 
- Dispozitive si echipamente medicale 99.970 110.442 10,48% 
Servicii medicale in ambulatoriu : 1.854.724 2.036.770 9,82% 
- Asistenţă medicală primara  1.105.356 1.197.579 8,34% 
- Asistenta medicala  pentru specialităţi clinice 309.964 387.417 24,99% 
- Asistenţă medicală stomatologică 55.576 57.879 4,14% 
- Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice  313.092 322.702 3,07% 
- Asistenţă medicală in centre medicale 
multifuncţionale (servicii medicale de recuperare) 70.735 71.194 0,65% 
Servicii de urgenţă prespitaliceşti si transport 
sanitar 649.032 653.350 0,67% 
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 7.086.754 7.543.140 6,44% 
- Spitale generale 7.013.947 7.492.650 6,83% 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 54.807 50.490 -7,88% 
Îngrijiri medicale la domiciliu 31.092 34.325 10,40% 
Prestaţii medicale acordate in baza documentelor 
internaţionale 12.699 57.646 353,94% 
Cheltuieli de administrare a fondului: 304.210 350.463 15,20% 
~ cheltuieli de personal 123.459 134.128 8,64% 
~ cheltuieli materiale 54.509 53.631 -1,61% 
~ cheltuieli de capital 114.142 109.524 -4,05% 
~ dobânzi 7.810 7.176 -8,12% 
~ proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 4.290 46.004 972,35% 

Cheltuieli pentru Asigurări si Asistenta Sociala 
1.035.165 1.122.308 8,42% 

 
 

1. Cheltuielile materiale şi prestări servicii cu caracter medical 
 

Fondurile alocate în anul 2012 pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter 

medical, au fost în sumă de 18.120.840 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în sumă de 

17.999.948 mii lei, reprezentând 99,33% din prevederile aprobate.  

Grafic dinamica lunară a plaţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 

medical din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2012 se 

prezintă astfel: 
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În cadrul plaţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical, pe 

domenii de asistenţă medicală, ponderea acestora în ordine descrescătoare este: 

•  plăţile pentru produse farmaceutice,  materiale sanitare specifice şi dispozitive 

medicale 42,64% 

• plăţile pentru serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi  41,90%, 

•  plăţile pentru serviciile medicale în ambulatoriu 11,32% 

•  plăţile pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 3,63% 

• plăţile pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale 

0,32% 

• plăţile pentru îngrijiri la domiciliu 0,19% 

 

Grafic ponderea plăţilor pentru serviciile medicale (pe subcapitole) în totalul 

plaţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical în anul 2012 se prezintă, 

astfel: 
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În cadrul plăţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 

dispozitive medicale, ponderea acestora în ordine descrescătoare este: 

• plăţile pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală 59,83%; 

• plăţile aferente medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate 

în programele naţionale cu scop curativ 28,37%; 

• plăţile pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 

8,91%; 

• plăţile aferente materialelor specifice utilizate in programele naţionale cu 

scop curativ 1,45%; 

• plăţi pentru dispozitive şi echipamente medicale 1,44%. 

 

 

 

 

Produsele farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, în 

anul 2012 reprezintă 42,64% din totalul serviciilor medicale. 

Grafic ponderea domeniilor de asistenţă medicală în cadrul acestui subcapitol se 

prezintă astfel : 

 
În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, ponderea acestora in 

ordine descrescătoare este: 

• plăţile pentru asistenţă medicală primară (58,80%); 

• plăţile aferente serviciilor de asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 

(19,02%); 

• plăţile aferente asistentei medicale pentru specialităţi paraclinice 

(15,84%); 

• plăţile pentru asistenta medicala in centre medicale multifuncţionale 

(servicii medicale de recuperare) (3,50%); 

• plăţile pentru asistenţă medicală stomatologică (2,84%). 
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Serviciile medicale în ambulatoriu, în anul 2012 reprezintă 11,32 % din totalul 

serviciilor medicale. 

Grafic ponderea domeniilor de asistenţă medicală în cadrul acestui subcapitol se 

prezintă astfel:    

 
 

Plăţile realizate la materiale si prestări servicii cu caracter medical în anul 2012 
faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 
2. 

Cheltuielile pentru materiale si prestări servicii cu caracter medical sunt detaliate 
pe doua programe astfel: 

1. Programul naţional de sănătate cu scop curativ reprezintă asigurarea 
medicamentelor şi/sau materialelor sanitare specifice precum şi a serviciilor medicale 
paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut, asigurarea serviciilor de supleere renală 
(inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transport bolnavi). 

2. Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si 
dispozitivelor medicale reprezintă asigurarea dispozitivelor şi echipamentelor medicale, 
a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, asigurarea serviciilor medicale în 
asistenţă medicală primară, asistenţă medicală pentru specialităţi clinice, asistenţă 
medicală stomatologică, asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice, în centre 
medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenţă 
prespitaliceşti și transport sanitar, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, servicii 
profilactice, îngrijiri medicale la domiciliu şi asigurarea prestaţiilor medicale acordate în 
baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România 
este parte. 

Plăţile in cadrul subcapitolului „Materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical” pe domenii de asistenta medicala se prezintă astfel: 
 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale 
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Fondurile alocate în anul 2012 pentru acest subcapitol au fost în sumă de 

7.701.938 mii lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 7.674.716 mii lei, reprezentând 

99,65 % din prevederile aprobate.  

 Grafic dinamica lunară a plăţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare 

specifice şi dispozitive medicale în anul 2012 din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, se prezintă astfel: 

 
Fondurile alocate în cadrul acestui subcapitol pe paragrafe în anul 2012 se 

prezintă astfel: 
• medicamente cu şi fără contribuţie personală  4.605.442 mii lei; 
• medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 

naţionale cu scop curativ  2.180.423 mii lei; 
• materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ  

120.313 mii lei; 
• servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 685.032 mii lei; 
• dispozitive şi echipamente medicale 110.728 mii lei. 
Plăţile realizate la capitolul „Produse farmaceutice, materiale sanitare 

specifice şi dispozitive medicale” în anul 2012  faţă de prevederile aprobate pe case 
de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 3. 

 

A.1. Medicamente cu şi fără contribuţie personală  
Creditele bugetare aprobate în anul 2012 corespunzătoare acestui domeniu de 

asistenţă medicală au fost de 4.605.442 mii lei. 
În anul 2012 au fost efectuate plăti în sumă de 4.591.443 mii lei asigurându-se 

decontarea consumului de medicamente înregistrate in perioada martie 2011– februarie 
2012, astfel încât la finele anului 2012 sa nu se înregistreze plaţi restante mai vechi de 
90 de zile ( condiţie impusa de Fondul Monetar Internaţional).    

Plăţile efectuate pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală reprezintă 
25,51 % din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical 
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realizate în anul 2012. În cadrul plaţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice şi dispozitive medicale, plăţile pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală deţin pondere de 59,83%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012 pentru acest domeniu de 
asistenţă medicală este  următoarea: 

  
 

Faţă de aceeaşi perioada a anului 2011, fondurile alocate la acest domeniu de 
asistenţă medicală în anul 2012 sunt cu 199.561 mii lei mai mari, respectiv cu 4,52%. 

Plăţile la medicamente cu şi fără contribuţie personala în anul 2012 faţă de 
prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 4. 

Grafic dinamica consumului lunar în anul 2012 aferente medicamentelor cu şi 
fără contribuţie personală este  următoarea: 
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Grafic, dinamica consumului lunar în anul 2012 aferent medicamentelor pentru 

pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna cu valoare de 

compensare 40%  este  următoarea: 

 
 

 
A.2. medicamente şi materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc 
crescut utilizate în programele  naţionale cu scop curativ 

 
1. Fondurile alocate în anul  2012 la capitolul medicamente pentru boli cronice 

cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ au fost în sumă de 

2.180.423 mii lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 2.177.309 mii lei. 

În anul 2012 plăţile efectuate la acest domeniu de asistenta medicala au avut in 

vedere decontarea consumului de medicamente aferente programelor naţionale de 

sănătate din perioada  martie 2011- mai 2012, astfel încăt la finele anului 2012 sa nu se 

înregistreze plăti restante mai vechi de 90 de zile ( condiţie impusă de Fondul Monetar 

Internaţional).   

Din totalul plaţilor realizate în această perioadă pentru materiale şi prestări 

servicii cu caracter medical, medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate 

în programele naţionale cu scop curativ le revin o pondere de 12,10%. În cadrul plăţilor 

pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, plăţile 

la medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu 

scop curativ deţin o pondere de 28,37%.  

Grafic, evoluţia în dinamica a plăţilor lunare în anul 2012 aferente 

medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu 

scop curativ este  următoarea:  
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Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2011, fondurile alocate la medicamente 

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

anul 2012 au fost cu  472.953 mii lei mai mari, respectiv cu 27,69%. 

2. Fondurile alocate în anul 2012 aferente materialelor sanitare specifice 

utilizate în programele naţionale cu scop curativ au fost în sumă de 120.313 mii lei, din 

care s-au efectuat plaţi în sumă de 111.416 mii lei. 

 În anul 2012 plăţile efectuate la acest domeniu de asistenta medicala au avut in 

vedere decontarea consumului de materiale aferente programelor naţionale de sănătate 

din perioada  martie 2011 – mai 2012, astfel încât la finele anului 2012 sa nu se 

înregistreze plăţi restante mai vechi de 90 de zile ( condiţie impusa de Fondul Monetar 

Internaţional).   

Din totalul plaţilor realizate în anul 2012 pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, domeniului aferent materialelor sanitare specifice utilizate în 

programele naţionale cu scop curativ îi revin o pondere de 0,62%. În cadrul plaţilor 

pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, plăţile 

pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ 

deţin o pondere de 1,45%.  

Evoluţia în dinamica a plăţilor lunare în anul 2012 aferente materialelor sanitare 

specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ este  următoarea:  
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Comparativ cu anul 2011, fondurile alocate la materiale sanitare specifice 

utilizate în programele naţionale cu scop curativ în anul 2012 au fost cu 12.365 mii lei 

mai mici respectiv cu 9,32% . 

Pe fiecare program de sănătate plăţile realizate în anul 2012 faţă de prevederile 

aprobate se prezintă astfel: 

             mii lei       
Denumire indicator Credite 

bugetare an- 
2012 

Realizări   
an- 2012 

Procent de realizare  
an – 2012  

faţă de credite 
bugetare aprobate  

an – 2012 (%) 
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate în programele naţionale cu scop curativ, 
din care: 2.180.422,73 2.177.309,04 99,86% 
Subprogramul de tratament al  bolnavilor cu 
tuberculoza 6.936,00 6.935,90 100,00% 

Subprogramul de tratament si monitorizare a 
persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul 
postexpunere 

131.880,00 131.880,00 100,00% 
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni 
oncologice  1.114.156,56 1.112.003,78 99,81% 
Programul naţional de diagnostic si tratament pentru 
boli rare  121.830,00 121.829,96 100,00% 
Program naţional  de diabet zaharat 736.169,17 735.209,31 99,87% 
Programul naţional de boli endocrine 2.451,00 2.450,13 99,96% 
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi 
si celule de origine umana 67.000,00 66.999,96 100,00% 
Materiale sanitare specifice utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ, din care: 120.313,47 111.415,96 92,60% 
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Subprogramul de tratament al  bolnavilor cu 
tuberculoza 1.878,00 1.877,93 100,00% 
Programul naţional de ortopedie 17.570,00 17.569,98 100,00% 
Program naţional  de diabet zaharat 93.917,47 87.936,94 93,63% 
Programul naţional de tratament al surditatii prin 
proteze auditive implantabile (implant cohlear si 
proteze auditive) 6.900,00 3.993,31 57,87% 
Programul naţional de terapie intensiva a 
insuficientei hepatice 48,00 37,80 78,75% 

 
Plăţile efectuate în anul 2012 la ,,Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 

utilizate în programele naţionale cu scop curativ” au fost în procent de 99,86% fata de 

prevederile aprobate în anul 2012, situaţie prezentata pe casele de asigurări de 

sănătate in Anexa nr. 5. 

Plăţile în anul 2012 la ,,Materiale sanitare specifice utilizate în programele 

naţionale cu scop curativ”, au fost în procent de 92,60% fata de prevederile aprobate în 

anul 2012, 

situaţie prezentata pe casele de asigurări de sănătate in Anexa nr. 6. 

 
 
 

A.3. Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 
 

Fondurile alocate în anul 2012 pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă 

peritoneală au fost în sumă de 685.032 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în sumă de 

684.106 mii lei, reprezentând  99,86%  din prevederile aprobate. 

 Din totalul plaţilor realizate în anul 2012 pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, domeniului aferent serviciilor medicale de hemodializă şi dializă 

peritoneală îi revine o pondere de 3,80%. În cadrul plaţilor pentru produse farmaceutice, 

materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, plăţile pentru serviciile medicale de 

hemodializă şi dializă peritoneală deţin o pondere de 8,91%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012 serviciilor medicale de 

hemodializă şi dializă peritoneală este următoarea: 
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Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru servicii medicale de hemodializă şi 

dializă peritoneală au crescut cu 4,33%, respectiv cu 28.392 mii lei. 
Plăţile realizate la domeniul aferent serviciilor medicale de hemodializă şi dializă 

peritoneală în anul 2012 faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate 

sunt prezentate în Anexa 7. 

 

A.4. Dispozitive şi echipamente medicale 
Fondurile alocate în anul 2012 pentru dispozitive şi echipamente medicale au 

fost în sumă de 110.728 mii lei, din care s-au efectuat plăti în suma de 110.442 mii lei , 

reprezentând 99,74% din prevederile aprobate. 

  
Din totalul plaţilor realizate în anul 2012, pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, domeniului aferent dispozitivelor şi echipamentelor medicale îi revine 

o pondere de 0,61%. În cadrul plaţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare 

specifice şi dispozitive medicale, plăţile pentru dispozitive şi echipamente medicale 

deţin o pondere de 1,44%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012, aferente dispozitivelor şi 

echipamentelor medicale este  următoarea: 
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Comparativ cu anul 2011, plăţile aferente dispozitivelor şi echipamentelor 

medicale au crescut cu 10.472 mii lei, respectiv cu 10,48% . 

 
B. Serviciile medicale în ambulatoriu 
 

Fondurile alocate în anul 2012 pentru acest domeniu au fost în sumă de 

2.086.239 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în sumă de 2.036.770 mii lei, reprezentând 

97,63% din prevederile aprobate.  

Plăţile realizate la servicii medicale în ambulatoriu în anul 2012 faţă de 

prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 8. 

Din totalul plăţilor realizate în această perioadă pentru materiale şi prestări 

servicii cu caracter medical, domeniului aferent serviciilor medicale în ambulatoriu ii 

revine o pondere de 11,32%.  

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012, aferente serviciilor 

medicale în ambulatoriu se prezintă astfel: 
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În cadrul acestui subcapitol, fondurile utilizate pe fiecare paragraf se prezintă 

astfel: 

• asistenţă medicală primară: 1.197.579 mii lei; 

• asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 387.417 mii lei; 

• asistenţă medicală stomatologică: 57.879 mii lei; 

• asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice: 322.702 mii lei; 

• asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale 

de recuperare): 71.194 mii lei. 

 
B.1. Asistenţă medicală primară 
 

Fondurile alocate în anul 2012 pentru acest domeniu de asistenţă medicală au 

fost în sumă de 1.241.166 mii lei, din care s-au efectuat plăţi totale în sumă de 

1.197.579 mii lei, reprezentând 96,49% din prevederile aprobate. 

Din totalul fondurilor alocate asistenţei medicale primare, suma de 1.200.000 mii 

lei a fost alocată activităţii curente din care s-au efectuat plăţi în sumă de 1.158.205 mii 

lei, iar suma de 41.166 mii lei a fost destinată activităţii medicale desfăşurată prin 

centrele de permanenţă din care s-au efectuat plăţi în sumă 39.374 mii lei.  

Plăţile realizate la asistenţă medicală primară în anul 2012 faţă de prevederile 

aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 9. 

Din totalul plăţilor realizate în această perioadă pentru materiale şi prestări 

servicii cu caracter medical, domeniului de asistenţă medicală primară îi revine o 

pondere de 6,65%.  
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În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile pentru asistenţă 

medicală primară deţin o pondere de 58,80%.  

Evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă medicală 

se prezintă grafic astfel : 

 Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru asistenţă medicală primară pentru plata 
„per capita” şi pe serviciu au crescut cu 92.223 mii lei, respectiv cu 8,34%. 

Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata „per capita” prin 
tarif pe persoana asigurată, conform listei proprii de asiguraţi şi plata prin tarif pe 
serviciu medical, pentru unele servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii de 
bază ce se acorda asiguraţilor din lista proprie, pentru serviciile medicale prevăzute în 
pachetul minimal de servicii medicale şi în pachetul de servicii medicale pentru 
persoanele care se asigura facultativ, precum si pentru serviciile medicale acordate 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului european.    
    Numărul de puncte per capita şi pe serviciu în asistenta 
medicală primară realizate la nivel naţional se prezintă astfel: 

Valorile definitive ale 
punctelor în asistenta 

medicala primara Trim. I – 2012 
Trim. II – 

2012 
Trim. III – 

2012 
Trim. IV – 

2012 
Per capita (2012) – lei  3,00 3,00 3,50 3,50 
Numărul total de puncte 
efectiv realizate per capita 
(2012) 43.382.811,85 43.132.704,10 43.324.712,53 43.469.302,82 

 
 

Valorile definitive ale 
punctelor în asistenta 

medicala primara Trim. I – 2012 
Trim. II- 

2012 
Trim. III- 

2012 
Trim. IV- 

2012 
Per serviciu (2012) – lei 1,80 1,80 1,90 1,90 
Numărul total de puncte 
efectiv realizate pe serviciu  
( 2012) 79.909.022,50 77.380.828,50 78.499.307,68 79.945.231,45 

 
 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
48 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost instituţia care a înţeles şi a 

promovat conceptul de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, depunând 

eforturi continue pentru responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în procesul de 

îmbunătăţire continuă a calităţii.  

De menţionat că valorile definitive ale punctului sunt influenţate şi de numărul de 

puncte realizat în anul 2012.  

Având în vedere cele mai sus menţionate, s-a urmărit eficientizarea sistemului de 

asistenţă medicală  primară, prin :   

• realizarea echilibrului între resursele alocate şi gradul de satisfacţie al pacienţilor 

privind  serviciilor medicale furnizate de către medicii de familie;  

• asigurarea continuităţii în asistenţă medicală primară prin centrele de 

permanenţă care să permită asiguraţilor din zone defavorizate accesul la servicii 

medicale ; 

• evaluarea în raport cu performantele profesionale, a calităţii serviciilor medicale 

furnizate şi costurile aferente acestora; 

 

B.2. Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 
 

Fondurile alocate în anul 2012 pentru acest domeniu de asistenţă medicală sunt 

în sumă de 387.424 mii lei.  

Din aceste fonduri au fost efectuate plăţi totale în sumă de 387.417 mii lei, 

reprezentând  100 % din prevederile aprobate. 

Din totalul plaţilor realizate în această perioadă pentru materiale şi prestări 

servicii cu caracter medical, domeniului de asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 

îi revine o pondere de 2,15%.  

Plăţile realizate la asistenţă medicală pentru specialităţi clinice în anul 2012 faţă 

de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 10. 
În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente 

asistentei medicale pentru specialităţi clinice deţin o pondere de 19,02%.  

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă 

medicală este următoarea : 
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Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru asistenţă medicală pentru specialităţi 

clinice au crescut cu 77.453 mii lei, respectiv cu  24,99%. 

Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile clinice se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.  

Numărul de puncte în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile clinice realizate la nivel naţional se prezintă astfel: 

 
Valorile definitive ale punctelor în 

asistenta medicala pentru 
specialităţi clinice Trim. I- 2012 

Trim. II- 
2012 Trim. III- 2012 Trim. IV- 2012 

Valoare –2012– lei 1,20 1,20 1,20 1,20 
Numărul total de puncte efectiv 

realizate –2012 82.289.285,23 80.696.281,40 76.605.812,58 78.363.363,16 

 
 
B.3. Asistenţă medicală ambulatorie stomatologică 
 

Prevederea aprobată pentru anul 2012 a fost în sumă de 57.896 mii lei, din care 

au fost efectuate plăţi în valoare de 57.879 mii lei, rezultând un procent de realizare de  

99,97%. 

Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 1.050 lei, 

corespunzătoare unui program de 3 ore/zi la cabinet. Casele de asigurări de sănătate 

încheie contracte de furnizare de servicii medicale de medicina dentara pentru un 

program de lucru/medic de 3 ore /zi la cabinet, cu obligativitatea medicilor de a asigura 

serviciile medicale de urgenta de medicina dentara pe tot parcursul programului de 

lucru al cabinetului. 

Lunar casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii 

medicale de medicina dentara serviciile medicale de medicina dentara furnizate in limita 

valorii trimestriale de contract 

Domeniul de asistenţă medicală ambulatorie stomatologică reprezintă 0,32% din 

totalul plaţilor pentru servicii medicale şi medicamente realizate în anul 2012. 
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În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente asistentei 

medicale stomatologice deţin o pondere de 2,84%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă 

medicală se prezintă astfel:  

 
 

Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru asistenţa medicală stomatologică au 

crescut cu 2.303 mii lei, respectiv cu  4,14 %. 

Plăţile realizate la asistenţă medicală ambulatorie stomatologică pe în anul 2012 

faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 

11. 

 
 
B.4. Asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţi paraclinice 
 

În acest domeniu de asistenţă medicală, prevederile în anul 2012 au fost in sumă 

de 328.529 mii lei, iar plăţile în sumă de 322.702 mii lei, reprezentând 98,23%  din 

prevedere.  

Ponderea acestui domeniu de asistenţă în totalul plăţilor pentru materiale şi 

prestări servicii cu caracter medical, în anul 2012 este de  1,79%. 

În totalul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente asistentei 

medicale pentru specialităţi paraclinice deţin o pondere de  15,84%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă 

medicală se prezintă astfel: 
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Comparativ cu anul 2011, plăţile aferente asistenţei medicale ambulatorie pentru 

specialităţile paraclinice pentru activitatea curentă au crescut cu 3,07%, respectiv cu 

9.610 mii lei. 

 
B.5. Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale  ( servicii 
medicale de recuperare ) 

Prevederea aprobata în anul 2012 a fost în sumă de 71.225 mii lei,  din  care  au  

fost  efectuate plăţi în valoare de 71.194 mii lei , rezultând un procent de realizare de 

99,96%. 

Din totalul plăţilor realizate în anul 2012 pentru servicii materiale şi prestări 

servicii cu caracter medical, acestui domeniu de asistenţă medicală îi revine o pondere 

de  0,40%.  

În plăţile aferente serviciilor medicale în ambulatoriu acest domeniu deţine o 

pondere ca plăţi de 3,50%. 

Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012 pentru acest domeniu de 

asistenţă medicală se prezintă astfel :  
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Comparativ cu  anul 2011, plăţile pentru asistenţă medicală în centre medicale 

multifuncţionale (servicii medicale de recuperare) au crescut în anul 2012 cu 0,65%, 

reprezentând în sume absolute o creştere cu 459 mii lei. 

Plăţile realizate pentru asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale în 

anul 2012 faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt 

prezentate în Anexa 12. 

 

C. Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 
Pentru acest domeniu de asistenţă medicală a fost alocată, în anul 2012, suma 

de 653.380 mii lei, din care s-au efectuat plăţi în valoare de 653.350 mii lei, 

reprezentând un procent de realizare de  100 %. 

Din totalul plaţilor efectuate în anul 2012 pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, acestui domeniu de asistenţă medicală îi revine o pondere de  3,63 

%.  

Dinamica plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă medicală este 

prezentata grafic astfel: 

 Plăţile realizate pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar în 

anul 2012 faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt 

prezentate în Anexa 13. 
Pentru anul 2012 s-au avut in vedere asigurarea decontării serviciilor de ambulanta la 

nivelul unei luni medii prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 719/ 2011 privind 
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aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii bugetului global contractat de 

serviciile publice de ambulanţă cu casele de asigurări de sănătate. 

  

D. Serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi 
Creditele bugetare alocate în anul 2012 corespunzătoare acestui domeniu de 

asistenţă medicală au fost în sumă de 7.585.022 mii lei, din care au fost efectuate plăţi 

în sumă de 7.534.140 mii lei, reprezentând un procent de realizare de  99,45 %. 

Plăţile realizate pentru serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi în anul 

2012 faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în 

Anexa 14. 

În totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical, plăţile 

aferente serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi deţin o pondere de 41,91%. 

Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru asistenţă medicală spitalicească au 

crescut cu 6,44%, reprezentând în sume absolute 456.386 mii lei. 

În anul 2012, în cadrul plaţilor pentru servicii medicale în unităţile sanitare cu 

paturi sunt evidenţiate separat: 

plăţile pentru spitale generale – în sumă de 7.492.650 mii lei, cu un procent de 

realizare faţă de prevederi de 99,45 %; acestea deţin o pondere de 41,63% în cadrul 

plaţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical şi o pondere de 99,33%, 

în cadrul plaţilor pentru serviciile medicale în unităţile sanitare cu paturi.  

În anul 2012 fondurile aprobate au fost repartizate pe case de asigurări de 

sănătate avându-se in vedere reglementările: 

Ordinului nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de 

spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continua pentru 

pacienţii acuţi, pe baza clasificării spitalelor  in funcţie de competenta; 

Ordinului nr.1577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de 

paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de 

asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti. 

Plăţile realizate pentru spitale generale in anul 2012 faţă de prevederile aprobate 

la spitale generale pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 15. 

• plăţile pentru unităţile de recuperare – reabilitare a sănătăţii – în sumă de  50.490 

mii lei, cu un procent de realizare faţă de prevederi de 99,86 %; acestea deţin o 

pondere de 0,28% în cadrul plaţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 

medical şi o pondere de 0,67%, în cadrul plaţilor pentru serviciile medicale în unităţile 

sanitare cu paturi. 
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Potrivit Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2012, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a fost suplimentat cu suma de 150.000.000 lei la capitolul „Spitale generale” 

pentru plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri si servicii achiziţionate, cu termen 

de plata mai vechi de 90 de zile la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe, ale 

unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitara din care fac parte, cu 

prioritate ale spitalelor din reţeaua regionala de spitale de urgenta.  

Astfel in baza Ordinului Ministerului Sănătăţii si al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate nr.1164/14.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile si 

modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi 

înregistrate peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile si neachitate până la 

data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, au fost centralizate procesele verbale ale 

comisiilor constituite potrivit ordinului, cu valoarea obligaţiilor restante ale unităţilor 

sanitare cu paturi. 

În urma centralizării datelor transmise, a rezultat că valoarea obligaţiilor de plată 

ale unităţilor sanitare publice cu paturi mai vechi de 90 de zile înregistrate la data de 29 

octombrie 2012 (data intrării in vigoare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 

61/2012) a fost de 146.990.670 lei. Din creditele bugetare deschise cu acesta destinaţie 

în sumă de 146.990.670 lei, a fost utilizata conform ordinelor de plată transmise de 

casele de asigurări de sănătate suma de 146.525.633,52 lei.  

Plăţile realizate pentru unităţile de recuperare în anul 2012 faţă de prevederile 

aprobate in unităţile de recuperare pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în 

Anexa 16. 

Asistenţa medicală spitalicească este domeniul cu cea mai mare adresabilitate 

din partea asiguraţilor, ceea ce a făcut ca o mare parte din resursele sistemului să se 

consume în acest sector.  

Pentru anul 2012, la asistenţă medicală spitalicească s-a avut în vedere  

monitorizarea atentă a numărului  cazurilor internate în regim de spitalizare continuă şi 

respectiv a spitalizărilor de zi, contractarea de servicii în  ambulatoriul spitalului care sa 

permită accesul crescut al pacienţilor la asistenta  ambulatorie de specialitate precum si 

o urmărire mai atenta a pacientului externat, realizând astfel accesul populaţiei la 

servicii de sănătate în timp util si în condiţii de eficienţă economică.  

Furnizarea de servicii medicale spitaliceşti a fost acordată în anul 2012 în baza 

contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de 

sănătate, având în vedere indicatorii specifici ai spitalelor. 
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Denumire indicator Suma contractata   
an – 2012 

Pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în spitalele a căror plată se face pe 
baza indicatorului tarif pe caz rezolvat (D.R.G.) 5.530.493,89 
Pentru spitalele pentru care plata se face pe tarif pe zi de spitalizare (spitalele de 
cronici şi de recuperare, precum si pentru secţiile si compartimentele de cronici, 
recuperare si neonatalogie-prematuri – de sine stătătoare, aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii în structura spitalelor – si din alte spitale) 1.049.793,53 
Pentru serviciile medicale spitaliceşti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe 
caz rezolvat,  acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele pe D.R.G., 
precum si pentru servicii medicale spitaliceşti acordate in secţiile si 
compartimentele de acuţi (de sine stătătoare aprobate prin ordin al ministrului 
sănătăţii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare 23.984,08 
Pentru investigaţii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, decontate din fondul 
alocat asistentei medicale spitaliceşti pentru serviciile medicale paraclinice  32.532,43 
Pentru serviciile medicale efectuate in regim de spitalizare de zi pentru care plata 
se face prin tarif pe caz rezolvat/serviciu medical si care se determina prin 
înmulţirea numărului negociat si contractat de servicii medicale spitaliceşti pe 
tipuri de servicii medicale, cu tariful negociat aferent acestora 581.435,83 

 
Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012  pentru  serviciile 

medicale în spitalele generale  se prezintă astfel: 

 
Grafic evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în anul 2012 pentru serviciile 

medicale în unităţile de recuperare – reabilitare  se prezintă astfel: 
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E. Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu 
 

Furnizorii de servicii de îngrijiri la domiciliu acordă servicii în cadrul unui program 

stabilit în conformitate cu recomandările medicilor de specialitate ţinând seama de 

starea de sănătate a asiguratului şi de gradul de dependenţă al acestuia şi cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 Prevederile aferente în anul 2012 pentru acest domeniu de asistenţă medicală au 

fost de 36.611 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în valoare de 34.325 mii lei, 

reprezentând un procent de realizare de 93,76 %. 

Din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical 

realizate în anul 2012, serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu deţin o pondere de 

0,19%. 

Grafic dinamica plaţilor lunare pentru domeniul de asistenţă medicală pentru 

servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu se prezintă astfel : 
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 Comparativ cu anul 2011, plăţile pentru acest domeniu de asistenţă medicală 

sunt mai mari cu  3.233 mii lei, respectiv cu 10,40%. 

Plăţile realizate pentru servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu în anul 2012 faţă 

de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 17. 

 
F. Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al uniunii europene 

Potrivit Ordinului nr. 729/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicala acordata in 

baza documentelor internaţionale cu prevederi in domeniul sănătăţii la care România 

este parte, cu modificările si completările ulterioare, rambursarea cheltuielilor 

ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state, în baza 

documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, precum şi recuperarea 

sumelor plătite furnizorilor de servicii medicale cu care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate sau casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale pentru 

serviciile oferite cetăţenilor statelor cu care România are încheiate documente 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii sunt realizate de casele de asigurări de 

sănătate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, respectiv, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate în situaţia în care furnizorul se află în relaţii 

contractuale cu aceasta. 

Prevederile aferente în anul 2012 pentru acest domeniu au fost în sumă de 

57.650 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în valoare de 57.646 mii lei, reprezentând un 

procent de realizare de 99,99%. 
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 Plăţile realizate la capitolul „Prestaţii medicale acordate într-un stat membru 
al uniunii europene” în anul 2012 faţă de prevederile aprobate pe case de asigurări de 

sănătate sunt prezentate în Anexa 18. 
  

G. Cheltuielile pentru Asigurări şi Asistenţă Socială aprobate în perioada anul 

2012 sunt în suma de 1.122.496 mii lei. Realizările aferente în anul 2012 la acest 

capitol sunt în sumă de 1.122.308 mii lei.  

Plăţile realizate la capitolul „Asigurări şi Asistenţă Socială” în anul 2012 faţă 

de prevederile aprobate pe case de asigurări de sănătate sunt prezentate în Anexa 1b. 

Cheltuielile pentru plata drepturilor conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 sunt prevăzute, distinct la partea de cheltuieli a Bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate. 

Cheltuielile pentru Asigurări şi Asistenţă Socială s-au realizat astfel: 

- asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi în sumă de 696.514 mii lei, 

- asistenţă socială pentru familie şi copii în sumă de 425.975 mii lei. 

- plaţi efectuate în anii precedenţi si recuperate în anul curent în sumă de – 181 

mii lei  

2. Cheltuielile de administrare a fondului aprobate în anul 2012 sunt în sumă 

de 471.728 mii lei. Plăţile realizate în anul 2012 la acest capitol sunt în sumă de 

350.463 mii lei, reprezentând un procent de realizare 74.29% . 

Din totalul cheltuielilor realizate în anul 2012 cheltuielile de administrare a 

fondului deţin o pondere de 1,80%. In sinteza situaţia se prezintă astfel: 
    mii lei 
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Denumire indicator 
Credite  

bugetare 
an - 2012 

Plaţi 
efectuate 
an - 2012, 
 din care: 

Casa Naţionala 
de  

Asigurări de 
Sănătate 

Casele de 
asigurări de 

sănătate 
judeţene 

Cheltuieli de administrare a 
fondului, din care: 471.728 350.463 191.929 158.534 

~ Cheltuieli de personal 134.365 134.128 15.124 119.004 
~ Cheltuieli de capital 110.986 109.524 108.669 855 
~ Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare 163.556 46.004 45.218 786 
~ Cheltuieli materiale 55.516 53.631 15.742 37.889 
~ Dobânzi 7.305 7.176 7.176 0 

 
Dinamica cheltuielilor de administrare şi funcţionare în anul 2012 se prezintă astfel: 

 

În cadrul cheltuielilor de administrare şi funcţionare, ponderea fiecărui titlu este 

ilustrată de următoarele procente: 

- 38,27% cheltuieli de personal; 

- 31,25% cheltuieli de capital; 

- 13,13% proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare; 

- 15,30%  cheltuieli materiale ; 

-   2,05%  dobânzi. 
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Capitolul III  
Domeniul Logistică 

                               

Activităţile  administrative 
1.  Urmarirea derularii contractelor de prestari servicii necesare bunei desfasurari a 

activitatii institutiei si legatura permanenta cu toti prestatorii de servicii : paza  curatenie, 

salubritate, servicii ascensoare, intretinere instalatie climatizare, instalatie control acces, 

antiefractie si antiincendiu, servicii auto, servicii furnizare utilitati  (apa, electricitate, 

gaze, cablu TV ) . 

2. Urmarirea derularii conventiilor incheiate cu Imprimeria Nationala pentru tiparirea 

si distribuirea formularelor de prescriptie medicala, de investigatii paraclinice, de 

investigatii clinice/internare, de certificate de concediu medical, de investigatii de inalta 

performanta, pentru a asigura o aprovizionare corespunzatoare a caselor judetene. 

3. Asigurarea mentinerii in exploatare si intretinerea unor instalatii  din  dotare, 

astfel : centrala termina, generatorul electric, hidranti incendiu. 

4. Mentinerea in functiune a instalatiilor sanitare prin efectuarea de reparatii si 

inlocuiri. 

5. Verificarea si avizarea tuturor facturilor din punct de vedere al valorii produselor  

si serviciilor prestate in concordanta cu prevederile contractuale sau oferte. 

6. Intocmirea documentelor de plata : angajamente bugetare, propuneri de angajare 

a unei cheltuieli, ordonantari de plata. 

7. Monitorizarea repartizarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe camere si 

persoane.. 

8. Verificarea si avizarea facturilor de telefonie  fixa si mobila, transmitandu-se la 

Directia Financiar-Contabilitate situatia nominala a depasirilor fata de plafonul aprobat 

pentru telefonia mobila. 

9. Inregistrarea corespondentei in cadrul Registraturii generale, urmarirea si 

expedierea ei. 

10. Realizarea activitatii de francare a corespondentei, gestionarea valorilor 

incarcate in masina de francat. 

11. Efectuarea mutarilor de mobilier de birou conform dispozitiilor conducerii. 

12. Intocmirea de referate de necesitate pentru activitati/produse de competenta 

serviciului. 

13. Întocmirea de specificaţii tehnice pentru achiziţiile publice de produse şi servicii 

necesare bunei funcţionări a instituţiei. 
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14. Efectuarea cu forte proprii a reparaţiilor de mobilier, zugrăveli, lăcătuşerie , 

electrice. 

15. Aprovizionarea cu combustibil  auto in limita prevederilor legale pentru parcul 

auto al institutiei. 

16. Urmarirea modului de completare a foilor de parcurs pentru parcul auto al 

institutiei. 

17. Completarea FAZ  pentru autoturismele din dotare. 

18. Urmarirea consumului de carburant pentru autoturismele din parcul institutiei cu 

incadrarea in normele legale. 

 

Activităţile privind administrarea patrimoniului instituţiei 

1. Asigurarea depozitarii, conservarii si gestionarii fondului arhivistic al institutiei. 

            2. Arhivarea documentelor cu respectarea Nomenclatorului Arhivistic aprobat şi a  

dispozitiilor legale din domeniu. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
62 

 
Capitolul IV  

 DOMENIUL RESURSELOR UMANE 

 
 
 

  1.Activităţi de planificare a resurselor umane în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, de evidenţă şi monitorizare a acestora: 

 Elaborarea structurii de funcţii şi statului de personal al CNAS, analiza 

structurii de funcţii ale CAS; 

            Elaborarea lunară a rapoartelor privind numărul şi structura de funcţii a 

caselor de asigurări de sănătate, pe specialităţi, domenii de activitate; 

           Aplicarea măsurilor prevăzute de  

• Legea–cadru nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice,  

• Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice,  

• Ordinul Comun Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale/Ministerul 

Finanţelor Publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010,  

• Legea 253/2011 privind aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea 

art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 

• OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea 

reducerilor salariale 

          Elaborarea proiectelor de ordin privind modificarea de număr şi/sau 

structură a funcţiilor CNAS şi C.A.S., ca măsură de alocare echilibrată a 

resurselor în sistem, pe baza rezultatelor analizei cantitative şi calitative a 

necesarului de resurse umane  

         Coordonarea procesului de întocmire şi actualizare a fişelor de post pentru 

aparatul propriu al CNAS în raport cu modificările legislative şi organizatorice, în 

concordanţă cu Organigrama şi Structura de funcţii ale CNAS, aprobate prin Ordinele 

Preşedintelui CNAS nr. 11/27.07.2012 si 796/10.12.2012, respectiv Ordinul 

Preşedintelui CNAS nr. 420/30.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al CNAS  (aprox.  265 fişe de post modificate); 

     Completarea informaţiilor referitoare la structura funcţiilor publice şi a 

funcţionarilor publici (CNP, nume/prenume, elementele funcţiei publice) conform 
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prevederilor HG nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. 

2.  Activităţi de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane: 

 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor - funcţii publice de execuţie 

vacante şi temporar vacante, din cadrul CNAS (2 concursuri), respectiv organizarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor – funcţii contractuale de execuţie vacante (1 

concurs), în condiţiile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 

şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Promovarea în grad profesional, cu avizul ANFP a funcţionarilor publici de 

execuţie şi emiterea odinelor subsecvente (2 concursuri); 

 

3. Activităţi de evaluare a resurselor umane: 
 Gestionarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale a 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul propriu al CNAS 

(întocmirea, verificarea şi centralizarea rapoartelor de evaluare pentru 219 de 

salariaţi-pentru anul 2011) 
 Raport privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor 

CNAS, respectiv nevoia de formare profesională a personalului CNAS. 
 Gestionarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale a 

funcţionarilor publici din aparatul propriu al CNAS (întocmirea, verificarea şi 

centralizarea rapoartelor de evaluare pentru 20 de salariaţi) urmare a promovării 

în grad superior. 
Total: 239 

 Gestionarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale a 

funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Caselor de Asigurări 

de Sănătate (pentru anul 2011). 
Total: 2872 

 Evaluarea trimestrială, semestrială şi anuală a preşedinţilor directori generali ai 

caselor de asigurări de sănătate: elaborare instrucţiuni, machete/rapoarte, 

centralizatoare şi respectiv raportul final al comisiei, înaintat Preşedintelui CNAS, 

spre aprobare. 
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4.  Activităţi de formare profesională: 
 Elaborarea chestionarelor de evaluare a nevoilor de formare profesională la 

nivelul CAS în scopul identificării nevoilor de formare şi realizării programului 

pentru anul 2012 
 Prelucrarea şi centralizarea chestionarelor de evaluare a nevoilor de formare şi 

selectarea domeniilor rezultate ca prioritare la nivelul sistemului; au fost 

prelucrate 2282 chestionare primite de la CAS 
 Întocmirea planului de formare profesională a angajaţilor din sistemul de 

asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012, în sensul prezentării conducerii 

CNAS a nevoilor de formare din sistem, în conformitate cu prevederile HG nr. 

1066 / 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici; avizul favorabil al comisiei paritare; stabilirea necesarului de 

fonduri la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru susţinerea 

nevoilor de formare profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile 

constrângerilor bugetare ale anului 2012. 
 Transmiterea la ANFP a datelor conform modelului şi machetelor de raportare 

prevăzute de Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 1952/2010 privind modificarea şi 

completarea Ordinului Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea 

termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind 

planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Elaborarea propunerii finale privind domeniile, temele, obiectivele de curs, 

trainerii precum şi centrele de instruire utilizate pentru a fi supusă spre aprobare 

Preşedintelui CNAS. 
 Total persoane ce au beneficiat de programul de formare profesională CNAS – 

130.    

 Total adeverinţe de  certificare: 130. 
 
5. Activităţi de îndrumare metodologică: 
 Asigurarea fluxului relaţional CNAS – CAS prin corespondenţă privind 

gestionarea situaţiilor, eliminarea riscurilor şi vulnerabilităţilor, în domeniul resurselor 

umane (aprox. 540 adrese) .  

 Îndrumare metodologică permanentă a CAS pentru aplicarea corectă a 

legislaţiei, gestionarea eficientă şi unitară a activităţilor specifice pe care le derulează 
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(gestionarea funcţiilor publice şi a funcţiilor contractuale), prin formularea de puncte de 

vedere, adrese, note transmise CAS  (comunicări în număr de aprox. 162); 

 

 

  Îndrumarea metodologică a structurilor de resurse umane de la nivelul CAS în 

vederea adoptării măsurilor adecvate pentru încadrarea cu cheltuielile de personal în 

bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin monitorizarea cheltuielilor de personal, 

măsuri determinate de aplicarea OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 

anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările 

ulterioare Legea–cadru nr.284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice, Ordinul Comun Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 

Ministerul Finanţelor Publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010,  Legea 253/2011 privind aprobarea 

OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si OUG nr. 

19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale  (aprox. 

95 adrese). 

 

6. Activităţi în plan organizaţional: 
 
 Verificarea şi aprobarea, în vederea avizării ANFP a structurilor de funcţii publice 

pentru CAS, în situaţia modificării numărului/organigramei sau alocării resurselor umane 

pe compartimente, 

 Reorganizarea unor activităţi CNAS conform Hotărârii Consiliului de Administraţie 

al CNAS: 

- elaborarea proiectului de organigramă a CNAS; 

- modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

CNAS în scopul actualizării cu modificările legislative intervenite şi organigrama 

aprobată. 

- mutarea definitivă a personalului, în noile structuri organizatorice, şi /sau noile 

funcţii, urmare a reorganizării CNAS, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- întocmirea/actualizarea fişelor de post pentru personalul CNAS (funcţionari 

publici şi personal contractual) in concordanţă cu modificările organizaţionale 

intervenite la nivelul CNAS (modificarea organigramei CNAS) 
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- elaborarea documentaţiei pentru avizarea ANFP a funcţiilor publice din CNAS în 

urma reorganizării,  

- elaborarea statului de personal, în funcţie de modificările intervenite în numărul şi 

structura de posturi a CNAS. 

 Emiterea proiectelor de ordine pentru suspendarea raporturilor de 

serviciu/muncă, încetarea raporturilor de serviciu/muncă şi orice altă modificare ale 

raportului de serviciu / muncă; 

 Asigurarea relaţiilor funcţionale şi de colaborare cu structurile de specialitate de 

la nivelul CNAS, respectiv CAS pentru : 

- acordarea drepturilor salariale stabilite de legislaţia specifică  

- alocarea eficientă a resurselor umane în scopul maximizării rezultatelor 

obţinute (întocmirea referatelor de aprobare pentru redistribuirea 

posturilor pe baza necesităţilor obiective ale direcţiilor CNAS şi 

proiectelor de ordin aferente) 

 Alte activităţi, lucrări şi documentaţii specifice :  

-      întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor 

publici, într-o dinamică corespunzătoare modificării numărului şi/sau 

datelor tuturor funcţionarilor publici din cadrul CNAS,  

-      gestionarea dosarelor personale ale preşedinţilor - directori generali; 

-      predarea carnetelor de muncă către salariaţii CNAS, pe măsura 

preluării acestora de la Casa de Pensii Bucureşti 

-      gestionarea registrului declaraţiilor de avere şi a registrului declaraţiilor 

de interese, conform Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-      comunicarea declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor CNAS, 

în fotocopii certificate la Agenţia Naţională de Integritate precum şi la 

Unitatea de Implementare a Sistemelor Informatice în vederea 

publicării acestora pe pagina de web. a CNAS 

-      eliberarea de adeverinţe pentru personalul propriu şi preşedinţii – 

directori generali urmare a solicitărilor acestora. 

-      completarea în programul REVISAL a datelor personalului contractual 

din cadrul CNAS 

În realizarea activităţilor sus – menţionate Direcţia Resurse Umane, Salarizare si 

Evaluare personal a elaborat un număr de 521 proiecte de ordine care au fost aprobate 

de preşedintele CNAS. 
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SECŢIUNEA IV 
Domeniul Relaţiilor contractuale 

 
 

Capitolul I 
Reglementari si norme de contractare 

 
Reglementări 

 
a) Acte normative elaborate  de Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare: 
 

1. Elaborarea H.G. nr. 578/2012 privind modificarea şi completarea Contractului-

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

2. Elaborarea H.G. nr. 1091/2012 privind modificarea şi completarea Contractului-

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

3. Elaborarea H.G. nr. 1275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.389/2010, precum şi pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor 

acesteia. 

 

4. Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.  
622/241/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 

2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

5. Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.  
763/307/2012 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
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CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 

anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

6. Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr.  
1156/746/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi 

al preşedintelui CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

7. Elaborarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.  
1330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010. 

 

 

b) Acte normative elaborate împreună cu alte direcţii din cadrul C.N.A.S.: 
 

1. Participare la elaborarea Ordinului privind aprobarea formularului de prescripţie 

medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în 

tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de 

completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente 

cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (Ordinul ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr. 674/252/2012). 

 

2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de 

sănătate din Titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de 

sănătate” din Legea nr.95/2006. 
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c) Analizarea şi formularea de observaţii asupra proiectului normelor proprii de 
aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 elaborat de: 

 

1. Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 

şi Autorităţii Judecătoreşti. 

 

2. Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului. 

 

 

d) Analizarea şi formularea de observaţii asupra proiectelor de acte normative cu 
incidenţă asupra FNUASS: 

 
1. Propuneri legislative pentru modificarea/completarea Legii 95/2006 – 

transmise pentru analiză şi observaţii de  Guvernul României. 

 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea 

cabinetelor de consilierea pentru criza de sarcină - transmisă pentru analiză şi 

observaţii de  Guvernul României. 

 

3. Propuneri legislative pentru completarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor 

pacienţilor - transmise pentru analiză şi observaţii de  Guvernul României. 

 

4. Propuneri legislative privind administrarea FNUASS de către patronate şi 

sindicate, completarea Legii nr.46/2003 - transmise pentru analiză şi observaţii de  

Guvernul României. 

 

5. Propuneri de modificare pentru  proiectul de H.G. privind aprobarea 

Strategiei naţionale multisectoriale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea 

cazurilor de infecţie HIV/SIDA în perioada 2012-2016, transmise pentru analiză şi 

observaţii de Ministerul Sănătăţii. 

 

6. Propuneri legislative pentru modificarea/completarea dispoziţiilor  Legii 

95/2006 – transmise pentru analiză şi observaţii de Ministerul Sănătăţii . 

 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
70 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 

persoanelor cu tulburări în spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate, transmisă pentru analiză şi observaţii de Ministerul Sănătăţii. 

 

8. Propuneri de modificare/completare ale prevederilor H.G. nr. 1388/2010 

privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 

înaintate Ministerului Sănătăţii.  

               ( HG nr. 651/2012 şi HG nr. 1280/2012) 

 

 9. Propuneri de modificare/completare ale prevederilor ordinului nr. 537/175/2012 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea 

activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea 

precoce activă a cancerului de col uterin (Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui CNAS  nr. 1022/699/2012). 

 

 10. Propuneri şi observaţii la proiectul de ordin comun al ministrului finanţelor publice, 

ministrului sănătăţii, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind 

procedura de predare- primire a documentelor şi informaţiilor în vederea 

administrării de către ANAF a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de 

persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din Titlul IX2 al Codului fiscal înaintat de 

Ministerul Finanţelor Publice. 

 

 e) Analizarea şi formularea de observaţii asupra proiectelor de acte 
normative elaborate de alte direcţii din cadrul CNAS: 
 
1. Ordin privind aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii 

realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim 

special (Ordinul preşedintelui CNAS nr.  24/2012) /  modificare – actualizare. 

modificat de: 
- Ordinul  preşedintelui CNAS nr. 340/2012 privind modificarea şi completarea 

Ordinului preşedintelui CNAS nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor 

justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii 

medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special. 
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2. Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

CNAS nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a 

Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru 

investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS  nr. 681/249/2012) 

 

3. Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

CNAS nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru 

servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de 

trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate. (Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS 

nr. 673/250/2012). 

 

4. Proiect de ordin pentru modificarea / completarea Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind 

aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu 

şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de 

completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente 

cu şi fără contribuţie personală (Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 

680/251/2012). 

 

5. Propuneri de modificare/completare ale prevederilor H.G. nr. 1388/2010 privind 

aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012 ( HG nr. 

651/2012 şi HG nr. 1280/2012. 

 

6. Propuneri de modificare/completare ale prevederilor ordinului nr. 1591/1110/2010  

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate 

pentru anii 2011 şi 2012. (Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 

143/34/2012, nr. 272/72/2012, nr. 538/177/2012, nr. 767/376/2012, nr. 894/610/2012, 

nr. 1334/878/2012). 

 

 

f) Analizarea şi formularea de observaţii asupra proiectelor de acte normative 
elaborate de alte instituţii: 
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1. Proiect de HG pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2012 pentru 

implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014. 

transmise pentru analiză şi observaţii de Ministerul Sănătăţii. 

2. Proiect de ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în 

aprovizionarea unităţilor sanitare publice cu paturi.- MS 

3. Proiect de lege a sănătăţii  

 
Elaborarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru 
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobate prin Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1723/950/2011,  a avut în vedere următoarele aspecte: 
 

a) Creşterea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale: 
 
 În asistenţa medicală primară: 

• S-au introdus reglementări privind raportarea şi decontarea consultaţiilor de 

urgenţă pentru persoanele beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista altui 

medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, 

respectiv se raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie 

de urgenţă constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost 

rezolvată la nivelul cabinetului medical; – intră în plata pe serviciu. 

 

• S-au introdus reglementări privind raportarea şi decontarea consultaţiilor de 

urgenţă pentru persoanele beneficiare ale pachetului de servicii medicale facultativ 

şi persoanele beneficiare ale pachetului de bază înscrise pe lista altui medic de 

familie aflat în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, respectiv se 

raportează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 

constatată pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul 

cabinetului medical; – intră în plata „per serviciu”. 

 
• În cazul serviciilor medicale efectuate la cererea asiguraţilor, inclusiv 
pentru situaţiile programabile - dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor 
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respective înaintea datei programate,  s-a prevăzut explicit că medicii de familie 
nu pot elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate ori decontate de casele de asigurări de 

sănătate. 
Aceasta reglementare a fost modificata pe parcursul anului 2012 in sensul 

ca medicilor de familie li s-a permis eliberarea biletelor de trimitere si a prescriptiilor 

medicale si pentru cazurile mai sus mentionate, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, situaţie în care medicii raportează în format electronic casei de asigurări 

de sănătate, la aceeaşi dată prevăzută în contract pentru raportarea activităţii 

lunare, un borderou centralizator cuprinzând CNP-ul, numărul şi seria chitanţei prin 

care s-a încasat contravaloarea serviciului medical, numărul curent cu care este 

înregistrată consultaţia în registrul de consultaţii, numărul şi seria biletului de 

trimitere/prescripţiei medicale. 

 
• A fost majorat numărul de consultaţii/ asigurat pentru acelaşi episod de 

boală acută/ subacută de la 3 la 4 consultaţii, iar pentru situaţiile în care în 

derularea episodului de boală acută mai apar şi alte afecţiuni acute/subacute 

numărul de consultaţii a fost majorat până la un maxim de 6 consultaţii. 

 

• În cadrul activităţilor de suport a fost introdusă şi eliberarea  documentelor 

medicale pentru copii solicitate la intrarea in colectivitate. 

 

• Au fost introduse reglementări privind stabilirea unui număr maxim de 

consultaţii/zi (în cadrul programului de la cabinet) de maximum 40 consultaţii/zi şi 

calculul mediei de 20 de consultaţii/zi  (calculat în cadrul unui trimestru; - anterior era 

calculat pe lună). 

 

• Pentru situaţiile de înlocuire a unui medic cu listă proprie de un alt medic cu listă 

proprie s-a specificat ce înseamnă prelungirea corespunzătoare a programului 

medicului înlocuitor (cel puţin ½ din programul de activitate al medicului înlocuit). 

 

  În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice: 
 

• Au fost coroborate prevederile privind numărul  maxim de consultaţii ce se pot 

acorda pentru acelaşi episod de boală acută/subacută cu reglementările similare de 

la segmentul de asistenţă medicală primară. 
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• În ceea ce priveşte serviciile de planificare familială se pot raporta două 
consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 

 
 În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 
• S-a adăugat precizarea că ecografia fetală poate fi făcută și de către medicii 

din specialitatea obstetrică ginecologie  cu 

competenţe/supraspecializări/atestate de studii complementare de ecografie 

corespunzătoare,  pe langa cei de genetica medicala. 
 

• S-a precizat ca durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice - laboratoare de analize medicale solicitat a fi contractat cu casa de 

asigurări de sănătate,  nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi.  

 

• S-a precizat ca  durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice de radiologie-imagistică medicală  solicitat a fi contractat cu casa de 

asigurări de sănătate nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi, pentru fiecare 

laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. 

 

  În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină 
dentară: 

 

• La pachetul de servicii medicale de bază de medicină dentară prevederile privind 

suma decontată de CAS pentru beneficiarii de legi speciale s-au modificat in sensul 

ca se poate deconta 60% sau100% din tarifele aferente serviciilor de medicină 

dentară. –  in coroborare cu actele normative specifice. 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru recuperare, medicină 
fizică şi balneologie 

 

 

• Pentru coroborarea cu reglementările de la celelalte specialităţi clinice, s-a 

facut precizarea că pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, 

G31e - nominalizate în H.G. nr. 720/2008, pentru care tratamentul se poate prescrie 

şi monitoriza de către medicul în specialitatea recuperare medicină fizică şi 
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balneofizioterapie din unităţile sanitare nominalizate de către Ministerul Sănătăţii, 

casele de asigurări de sănătate decontează o consultaţie şi 
prescripţia/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca 

aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic specialist pentru aceeaşi 

perioadă. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică a bolnavilor cu afecţiuni 
cronice menţionate mai sus casele de asigurări de sănătate decontează o 
consultaţie/trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice 

şi prescripţia/prescripţiile medicale aferente consultaţiei, dacă acesta, în 
trimestrul respectiv nu a beneficiat de nicio consultaţie în condiţiile prevăzute 
anterior.  

 

 

 Asistenţa medicală spitalicească: 
 

• Spitalizare de zi: 

 In categoria serviciilor medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi ce se pot 

acorda în unităţi sanitare şi care sunt decontate prin tarif/serviciu medical, a fost 

introdus „tratamentul şi profilaxia rabiei” la un tarif maximal  de 40 lei/serviciu 

(administrare). 

 

• Spitalizare continuă: 
 S-a introdus prevederea conform căreia casele de asigurări de sănătate 

încheie convenţii cu centrele de dializa private în contract cu CNAS în vederea 

recunoaşterii biletelor de internare eliberate de către medicii ce-şi desfăşoară 

activitatea în aceste unităţi. 

 

 Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau 

funcţionale în ambulatoriu 
 

• Pentru evitarea deplasării pacienţilor cu incontinenţa urinară permanentă atât de 

des la medicii prescriptori, respectiv la casele de asigurări de sănătate s-a introdus 

prevederea conform căreia şi pentru dispozitive pentru incontinenţă urinară în cazul 

pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă, medicul va menţiona pe prescripţia 

medicală „incontinenţă urinară permanentă”.  

În situaţia pacienţilor cu incontinenţă urinară permanentă pentru obţinerea 

dispozitivelor de incontinenţă urinară, prescripţia medicală pe care este completată 
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menţiunea incontinenţă urinară permanentă se depune împreună cu prima cerere la 

casa de asigurări de sănătate o singură dată într-un an calendaristic. (pentru 

coroborare cu reglementările privind stoma permanentă) 

 

 

 

b) asigurarea şi optimizarea transparenţei  

 
• - A fost introdusa reglementarea conform careia prescripţia medicala pe baza 

căreia se acordă dispozitivele medicale este o recomandare medicala tipizată al 

cărei model a fost prevăzut in Anexa 35. 

• A fost introdusa o noua anexa (Anexa 35 C) ce cuprinde modelul de 

Recomandare privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor 

deficienţe organice sau funcţionale . 

 

c) Eficientizarea activităţii de control 
 
 Asistenţa medicală spitalicească: 
 

• Spitalizare continuă: 
 In ceea ce priveşte durata optimă de spitalizare/secţii valabilă pentru toate 

categoriile de spitale, stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului 
Sănătăţii, au fost reformulate prevederile privind durata optimă de spitalizare 

pentru spitalele care aveau prevăzute durate optime proprii, în coroborare cu 

procesul de reorganizare al unităţilor sanitare cu paturi. 
 

 Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu  

 
• Lista de medicamente - denumiri comerciale se elaborează de CNAS in termen 
de 15 zile de la actualizarea CANAMED si intra in vigoare la data de 1 a lunii 
urmatoare celei in care a fost elaborata. 

 

• Pentru comisiile care funcţionează la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

pentru fiecare grupă de boală cronică prevăzută potrivit Hotărârii Guvernului nr. 

720/2008, a fost prevăzută o nouă atribuţie, respectiv cea de a aproba / respinge 

referatul întocmit de medicul curant prin care acesta recomandă tratamentul cu un 
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medicament ce necesită aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de 

sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform criteriilor de includere / 

excludere în / din tratament. O copie a referatului aprobat / deciziei de aprobare 

emisă de către comisiile judeţene sau comisiile de la nivelul CNAS se va ataşa la 

prescripţia medicală care însoţeşte factura şi borderoul centralizator depuse la casa 

de asigurări de sănătate. 

 

• Au fost introduse în categoria documentelor solicitate la contractare şi 

următoarele: 

 autorizaţia de funcţionare eliberată de Ministerul Sănătăţii  

 certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România 

 certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor din România 

 certificatul RBPF – Reguli de bună practică farmaceutică – eliberat de Colegiul 

      Farmaciştilor din România – filiala judeţeană 

 

 Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau 
funcţionale în ambulatoriu 

 
• S-a introdus obligativitatea furnizorului de dispozitive medicale ca emiterea, în 

vederea decontării şi depunerea la casa de asigurări de sănătate a facturilor și a 

celorlalte documente obligatorii să se facă la termenul prevăzut în contract dar nu 

mai târziu de 30 de zile de la predarea dispozitivului. 

 

 
d) Gestionarea eficientă şi în concordanţă cu reglementările legale în vigoare a 
fondurilor cu destinaţie servicii medicale, medicamnete şi dispozitive medicale 
 

Începând cu data finalizării proiectului informatic e – Prescriere furnizorii de 

servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate au obligaţia de a utiliza prescripţia electronică. 

 

 În asistenţa medicală primară: 

 

• În cazul imunizărilor efectuate conform programului naţional de imunizări, în 

situaţia în care în cadrul unei consultaţii se efectuează mai multe imunizări conform 

Calendarului de vaccinare,  se  raporteaza o singură consultaţie. 
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• Referitor la consultaţiile la domiciliu s-a introdus precizarea că se decontează 

maximum 20 de consultaţii la domiciliul asiguraţilor /  lună  / medic cu listă 

proprie de persoane asigurate înscrise dar nu mai mult de 3 consultaţii pe zi.  
 

• În cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajaţi, 

programul de activitate al medicului titular cât şi cel al medicului angajat/medicilor 

angajaţi trebuie să se încadreze în programul de activitate al cabinetului medical 

individual conform contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. 

 

• S-a precizat ca se consideră medic nou-venit într-o localitate, medicul de 

familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa 
de asiguări de sănătate respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat 
activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie 
contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru recuperare, medicină 
fizică şi balneologie 

 

• Sumele rezultate din economii ce se  contracteaza prin act adiţional,  se 
utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare, medicină fizică şi 

balneologie acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se 
repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru 

fiecare furnizor de la începutul anului până la sfârşitul lunii pentru care se face 
regularizarea şi în raport cu valoarea de contract aferentă lunii în care se face 
regularizarea.  – coroborare cu specialităţile clinice 

 

• In ceea ce priveşte fondurile suplimentare aprobate pentru anul  2012  cu 

destinaţia de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie, 

contractate de casele de asigurări de sănătate prin încheiere de contracte, respectiv 

de acte adiţionale la contractele iniţiale s-a precizat ca valoarea contractului, 

respectiv a actului adiţional la contractul/actul adiţional iniţial se stabileşte avându-se 

în vedere criteriile de selecţie si contractare prevăzute în norme, precum si 
reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, in situaţia in care unul sau mai 
multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniţial al acestora s-
a/s-au modificat. 
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• S-a făcut precizarea că pentru un număr mediu al zilelor de tratament  de 

recuperare, medicină fizică şi balneologie realizat intr-o luna mai mic de 8.5, 

decontarea lunară a cazurilor finalizate se face la un tarif stabilit conform formulei: 

Tarif contractat x număr mediu al zilelor de tratament realizat într-o lună / 10 (număr 

mediu zile de tratament contractat). Numărul mediu al zilelor de tratament realizat 

într-o lună se calculează împărţind numărul total al zilelor de tratament efectuate, 

corespunzătoare cazurilor finalizate la numărul de cazuri finalizate de recuperare, 

medicină fizică şi balneologie şi raportate în luna respectivă. 

 

• Au fost revizuite Criteriile privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de 

recuperare, medicină fizică şi balneologie şi repartizarea sumelor pentru 
furnizarea de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie în 
ambulatoriu ( Anexa 8 F): 

- La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de 

recuperare, medicină fizică şi balneologie s-a eliminat ca și criteriu separat 

evaluarea sălii de kinetoterapie, păstrându-se evaluarea capacitatii resurselor 

tehnice cu o pondere de 50%, respectiv evaluarea resurselor umane cu o 

pondere de 50%. 

- Evaluarea sălii de kinetoterapie devine parte a evaluării resurselor tehnice, 

actualizându-se punctajul referitor la suprafața utilă a sălii. Tot în cadrul evaluării 

resurselor tehnice s-a introdus și evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie. 

- S-a prevazut ca la contractare, furnizorul sa depună o notă de 

fundamentare privind: 

a) numărul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat / oră, 

conform fişelor tehnice ale aparatelor.  

b) numărul maxim de proceduri / oră posibil de efectuat în cadrul programul de 

lucru de către personalul mediu sanitar care îşi desfăşoară activitatea într-o 

formă legală la furnizor, având în vedere prevederile Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu 

modificările şi completările ulterioare 

   Punctajul acordat pentru capacitatea tehnica urmeaza a fi acordat si ca 

urmare a compararii numarului maxim de proceduri prevazut la lit. b) cu numarul 

maxim de proceduri prevazut la pct. a). – pentru asigurarea unui echilibru între 

punctajul acordat furnizorului pentru resurse tehnice şi umane. 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
80 

-   La evaluarea resurselor umane a fost introdus punctaj pentru profesor de 

cultură fizică medicală, iar in ceea ce priveste asistentul medical s-a facut 

precizarea ca se puncteaza asistentul de balneofizioterapie. Totodată, a fost 

majorat punctajul acordat pentru medicul specialist şi pentru kinetoterapeut şi 

fiziokinetoterapeut, în coroborare cu celelalte specialităţi. 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru pentru specialitatea 

medicină dentară: 
 

• S-a precizat că suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional este de 

1.050 lei, corespunzătoare unui program de  3 ore/zi la cabinet, iar casele de 

asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale de 
medicină dentară pentru un program de lucru / medic de  3 ore/zi la cabinet. 

 

 

 

 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 

paraclinice: 

 

• Dezvoltarea unor reglementări referitoare la biletele de trimitere pentru 
efectuarea de investigaţii medicale paraclinice: 

- s-a prevăzut că la momentul prezentării la furnizorul de investigaţii 

paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe 

proprie răspundere pe verso-ul celor două exemplare ale biletului de trimitere, că a 

fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la 

data efectuării investigaţiilor. 

- investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe 

perioada în care acesta a fost internat precum şi în perioada de la data externării 

până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere, nu se 

decontează de casa de asigurări de sănătate sau dacă acestea au fost decontate 
se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice – dacă pe 
verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului, cu 

excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu 
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au fost efectuate în timpul spitalizării, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a 

necesităţii efectuării acestor investigaţii de către medicul care a făcut trimiterea.  

- în situaţia în care, casa de asigurări de sănătate constată că, pe perioada 

de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, 

asiguratul a fost internat într-un spital şi în declaraţia pe proprie răspundere 

consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, 
prejudiciul se recuperează de la asigurat. 

 

• S-a precizat ca durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice - laboratoare de analize medicale solicitat a fi contractat cu casa de asigurări 

de sănătate,  nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi.  

 

• S-a precizat ca  durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale 

paraclinice de radiologie-imagistică medicală  solicitat a fi contractat cu casa de 

asigurări de sănătate nu poate fi mai mică de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de 

radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din structură. 

 

 

 

 

 Asistenţa medicală spitalicească: 
 

• Spitalizare de zi: 

o Tariful/caz rezolvat în spitalizare de zi se negociază de unităţile sanitare cu 

casele de asigurări de sănătate, având în vedere documentele pentru fundamentarea 

tarifului. Tariful pe caz rezolvat reprezintă maxim 1/3 din suma corespunzătoare cazului 

codificat şi grupat conform RO DRG v1 la nivelul tarifului pe caz ponderat mediu 

naţional prevăzut în Anexa 17A de 1444 lei şi nu poate fi mai mare de 480 lei.  

 
• Spitalizare continuă: 

o S-au introdus precizări privind contractarea serviciilor medicale de furnizorii 

de servicii medicale spitaliceşti care înfiinţează structuri sanitare cu paturi 

distincte, in raza administrativ teritoriala a casei de asigurări de sănătate 

cu care se afla in relaţie contractuala sau pentru care solicita incheierea 

unui contract si/sau in raza administrativ teritoriala  a oricarei case de 

asigurari de sanatate. 
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o Cazurile internate prin spitalizare continuă ca şi cazuri de urgenţă vor avea în 
vedere criteriile de evaluare trimestrială retrospectivă a oportunităţii 

internării. 
 

o Pentru spitalele finanţate în sistem DRG: 
 s-a propus pentru anul 2012 ca valoarea procentului de referinţă (P)  

utilizată pentru calculul sumei minime contractate cu spitalele funcţie de 

categoria în care se încadrează acestea să fie ca cel din 2011, respective 90. 

 pentru calculul sumei suplimentare (Ss) ce poate fi contractată peste cea 

minimă s-a introdus punctaj pentru autoevaluarea spitalelor, autoevaluare ce 

are în vedere o serie de criterii cum ar fi: complexitatea serviciilor medicale 

paraclinice, complexitatea ofertei de servicii medicale spitaliceşti, folosirea 

protocoalelor proprii de îngrijire medicală, gradul de operabilitate, etc. (în 

vederea acordării acestor sume suplimentare în concordanţă cu îndeplinirea 

unor indicatori de calitate); totodată a fost prevăzut că suma suplimentară ce 

poate fi contractată de casa de asigurări de sănătate cu fiecare spital poate 

varia cu până la +  15% faţă de suma suplimentară repartizată proporţional 

spitalelor, în funcţie de particularităţile de la nivel local. 

 s-a prevazut ca Indicele de case-mix 2012  se calculează pentru fiecare 

spital pe baza numărului şi a tipurilor de cazuri raportate în perioada 1 
ianuarie 2011 - 30 septembrie 2011. Numărul de cazuri ponderate se obţine 

prin înmulţirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-

mix. 

 Indicele de case-mix este prezentat în anexa nr. 17 A la ordin şi s-a 

prevazut ca rămâne nemodificat pe perioada de derulare a contractului, cu 
excepţia situaţiilor în care se recalculează ca urmare a acţiunilor de control 

în sensul diminuării acestuia. 

 Suma contractată de către spital pentru servicii de spitalizare de zi, nu 

poate depăşi 25% din suma contractată pentru servicii de spitalizare 

continuă, astfel:  

 -  pentru spitalele care în anul  2011  au realizat valori ale indicatorilor 

contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost decontate de către 

casele de asigurări de sănătate, mai mari de 25% faţă de valoarea 

decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare continuă, 

casele de asigurări contractează indicatori pentru activitatea de spitalizare 
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de zi pentru anul 2012, în limita a maxim 25%, cu excepţia unităţilor 

sanitare care derulează programe naţionale de sănătate, dar nu mai mult 
de  50%.  

        Noutatea fata de anul 2011 o reprezinta limita maxima de 50% 

stabilita pentru unitatile sanitare care deruleaza programe nationale 

eliminandu se spitalele de monospecialitate care beneficiau si ele de 

aceasta reglementare 

         - pentru spitalele care în anul   2011 au realizat valori ale 

indicatorilor contractaţi în regim de spitalizare de zi şi care au fost 

decontate de către casele de asigurări de sănătate, mai mici de 25% faţă 

de valoarea decontată pentru indicatorii realizaţi în regim de spitalizare 

continuă, casele de asigurări contractează pentru activitatea de spitalizare 

de zi pentru anul 2012 o suma la nivelul celei decontate in anul anterior 

majorata cu o suma reprezentand 5 %  din suma decontata pentru 
spitalizarea continua in anul anterior, dar fără a depăşi 25% din 

valoarea totală contractată pentru spitalizare continuă, pentru anul 2012. 

 

o Au  fost revizuite prevederile privind regularizarea trimestriala, 
respectiv: 

 pentru spitalele finantate in sistem DRG: 
o La regularizarea trimestrială în vederea decontării pentru serviciile 

medicale spitaliceşti acordate în spitale a căror plată se face pe baza 

indicatorului tarif pe caz rezolvat (DRG), casele de asigurări de sănătate au în 

vedere următoarele: 
- numărul de cazuri externate realizate şi validate în ordine cronologică în 

funcţie de    

 data externării, pentru perioada aferentă trimestrului respectiv 

         - valoarea relativă a DRG-ului corespunzător fiecărui caz 
          - TCP-ul prevăzut pentru fiecare spital în Anexa nr. 17 A la ordin 

           - coeficientul k al cazurilor externate (a fost luată această măsură pentru  

      identificarea cazurilor decontate de casele de asigurări de sănătate) 

o Au fost revizuite reglementările privind posibilităţile de 

realizare/nerealizare a    

      indicatorilor  în spitalizare continuă comparativ cu spitalizarea de zi faţă 

de  

      contractare. 
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 pentru spitalele de acuti, altele decat cele finantate in sistem DRG: 
o Au fost revizuite reglementările privind posibilităţile de 

realizare/nerealizare a indicatorilor  în spitalizare continuă comparativ cu 

spitalizarea de zi faţă de contractare.    (similar cu spitalele finanţate în sistem 

DRG) 

 

• In ceea ce priveşte tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe 

secţie/compartiment pentru spitalele de cronici şi de recuperare, a fost 

introdusa prevederea conform careia pentru secţiile/compartimentele de 

neonatologie prematuri pentru cazurile cu greutate la naştere corespunzătoare 

gradului I de prematuritate (conform definiţiei OMS) casele decontează la tariful 

contractat pentru anul 2012, diminuat cu 20%. 

 

• Referitor la tariful mediu pe caz - maximal pentru spitalele de acuţi non-DRG, 

respectiv pentru secţiile/compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de 

recuperare: 

- s-a prevazut ca tariful contractat pentru anul 2012 trebuie să îndeplinească 

cumulativ 

  următoarele condiţii: 

a) nu poate fi mai mare decât tariful mediu pe caz maximal pe 2012  

b) nu poate fi mai mare decât tariful contractat în anul 2011 + 15% 

        - pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate în anul 2011, tariful mediu pe caz maximal pentru 2012 este 

diminuat cu 20%. 

 Reglementările sunt similare cu cele de la spitalele pentru cronici. 
 

 Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu 

paturi: 
 

• Au fost modificate perioadele pentru care se acordă asistenţă medicală 

balneară, astfel: 

o asistenţă balneară terapeutică   10-14 zile (în prezent 18-21 de zile)   

o asistenţă balneară de recuperare medicală 14 – 21 zile (în prezent 21-30 

zile). 
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• S-au introdus reglementări pentru beneficiarii legilor speciale conform cărora 

pentru serviciile de asistenţă medicală în sanatoriile balneare partea de 

contribuţie personală se suportă din FNUASS în condiţiile actelor normative 

specifice (ex: gratuitate doar în unităţile sanitare de stat civile sau militare 

pentru unele categorii de persoane beneficiare ale legilor speciale) 

 

 Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu  

• S-a introdus precizarea conform căreia medicii din spitale au dreptul de a 

prescrie asiguraţilor, la externare, medicamente în limita specialităţii şi a 

consultaţiilor interdisciplinare evidenţiate în foaia de observaţie, luându-se în 
considerare medicaţia prescrisă anterior şi în coroborare cu schema de 

tratament stabilită la externare.  – pentru a nu se dubla prescrierea 

 

e) Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate 
 

 Asistenţa medicală primară 

• În ceea ce priveşte consultaţia de planificare familială s-a precizat că aceasta 

poate cuprinde, după caz, numai consilierea femeii privind planificarea 
familială sau consilierea femeii privind planificarea familială şi indicarea 

unei metode contraceptive la persoanele fără risc şi se raportează două 
consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat. 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 

• S-a eliminat din  Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de 

specialitate pentru specialităţile paraclinice endoscopia gastro-duodenală 

deoarece nu poate fi efectuată de medici radiologi ci de clinicieni cu competenţă, 

fiind deja prevăzută în lista de „servicii diagnostice complexe” din pachetul de 

servicii clinice. 

 

• S-a făcut precizarea că examenul citologic al frotiului sanguin  se decontează 

numai în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de 

parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe 
răspunderea medicului de laborator. 
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• S-a introdus precizarea ca ecocardiografia transesofagiană nu poate fi efectuată 

decât de medicii din specialitatea cardiologie cu competenţe/ supraspecializări/ 

atestate de studii complementare corespunzătoare specialităţii. 

 

• Referitor la ecografiile şi serviciul de "monitorizarea şi managementul 

hemodinamic prin metoda bioimpedanţei toracice" ce pot fi efectuate de medicii 

de specialitate din specialităţile clinice (în baza aculuit adiţional încheiat în acest 

sens) atât ca urmare a actului medical propriu, cât şi ca urmare a trimiterii de 

către alţi medici de specialitate, s-a făcut precizarea că aceste investigaţii 
medicale paraclinice pot fi efectuate în cadrul unui program suplimentar 
faţă de cel contractat pentru serviciile medicale din asistenţa medicală 

ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. 
 

• Au fost revizuite Criteriile privind selecţia furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice - laboratoare de analize medicale, repartizarea sumelor şi 

defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - analize medicale de 
laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de 
analize medicale; acestea cuprind urmatoarele elemente de noutate: 

- durata programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale paraclinice - 

laboratoare de analize medicale solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de 

sănătate,  nu poate fi mai mică de 8 ore pe zi.  

- s-a făcut precizarea ca prin o norma/zi pentru medicii de laborator se 

intelege 7 ore/zi  

- la Evaluarea resurselor umane:  s-a reformulat prevederea referitoare la 

puntajul acordat personalului angajat in sensul ca punctajul se acordă pentru 
fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de 
normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată. 

- la stabilirea punctajului pentru fiecare aparat deţinut de furnizorii de servicii 

medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale: 

o pentru Hematologie  - morfologie: s-a facut precizarea ca se 
iau în calcul în vederea acordării punctajului, maxim 2 

analizoare. (nu exista această precizare). 

o La Hematologie, în ceea ce priveşte frotiurile sangvine, s-a făcut 

precizarea că citirea acestora se poate face nu numai de medicul 

de laborator ( cu specializare în hematologie sau cu specializare 

medicină de laborator  pentru care hematologia a intrat în 
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curricula de pregătire) ci şi de către un biolog, biochimist sau 
chimist specialişti cu specializare în hematologie. 

o pentru Hematologie – hemostaza: se iau în calcul la acordarea 

punctajului maxim 2 aparate (nu exista această precizare). 

o pentru Microbiologie – bacteriologie: s-a facut precizarea ca 
se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 
aparate. (nu exista această precizare). 

o pentru Biochimie:  pentru  analizorul automat se ia in calcul la 

acordarea punctajului maxim 2 aparate (în prezent sunt luate în 

calcul 3 aparate). 

- la subcriteriul "implementarea sistemului de management al calităţii", a 

fost eliminat  SR EN ISO/CEI 17025  (acesta nemaifiind de actualitate)  păstrându-

se doar SR EN ISO 15189:2007. 

-   referitor la aparatele mai vechi de 10 ani (care nu se punctează), anii de 

vechime sunt calculati de la data fabricarii sau de la data reconditionarii 

(refurbisarii) pentru care s-a plicat un nou marcaj CE prezentându-se o 
declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de cel 
care a făcut recondiţionarea totală a aparatului. 

-  în ceea ce priveşte punctajul acordat pentru Logistică, în cadrul punctajului 

pentru website se acordă punctaj distinct pentru chestionarul de satisfacţie a 
pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe 
site-ul furnizorului) – pentru un feed-back de la pacienţi privind calitatea serviciilor.   

 

• Au fost revizuite Criteriile privind selecţia furnizorilor de servicii medicale 
paraclinice - radiologie şi imagistică medicală, repartizarea sumelor şi 
defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-
imagistică medicală; acestea cuprind urmatoarele elemente de noutate: 

- s-a introdus obligativitatea furnizorilor de servicii medicale paraclinice de 

radiologie şi imagistică medicală de a face dovada că toată durata programului de 

lucru solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, care nu poate fi mai 
mică de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică 

medicală/punct de lucru din structură, este acoperită prin prezenţa unui medic de 

specialitate radiologie-imagistică medicală, care să acopere o normă întreagă (6 

ore). 
-  la Evaluarea resurselor umane:  
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o s-a reformulat prevederea referitoare la puntajul acordat 

personalului angajat in sensul ca punctajul se acordă pentru 
fiecare angajat medico-sanitar cu normă întreagă, iar pentru 

fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu 
fracţiunea de normă lucrată. 

o se acordă punctaj şi pentru medicul anestezist. 
- la Aplicaţii software  instalate pe RMN -  a fost introdusă şi spectroscopia. 

            -   în ceea ce priveşte punctajul acordat pentru Logistică, în cadrul 

punctajului pentru website se acordă punctaj distinct pentru chestionarul de 
satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi 
afişarea pe site-ul furnizorului) – pentru un feed-back de la pacienţi privind 

calitatea serviciilor.   

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru pentru specialitatea 
medicină dentară: 

 
• A fost redefinit Pachetul de servicii medicale de medicină dentară preventive şi al 

tratamentelor de medicină dentară în ambulatoriul de specialitate de medicină 

dentară, inclusiv tarifele aferente acestor servicii. 

 

 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru recuperare, medicină 
fizică şi balneologie 

 

• La Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru 

specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie s-a facut precizarea că,  

cea de a doua consultatie ce poate fi decontata de CAS poate fi acordată în 
timpul curei sau la finalul fiecărei curei la un interval ce nu poate să depăşească 

10 zile calendaristice, iar cele 10 zile calendaristice se calculeaza de la 
momentul finalizarii curei.  

 

 Asistenţa medicală spitalicească 

 
• Spitalizare continuă: 
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 S-a propus ca Indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional luat în 

calcul la stabilirea capacităţii maxime a spitalelor, sa fie în funcţie de tipul de 
secţie: 

o secţii/compartimente de acuţi 290 zile 

o secţii/compartimente de cronici 320 zile 

o  secţii/compartimente de cronici cu internări obligatorii pentru bolnavii psihici 

prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin 

ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi 

pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată 

(ani) 360 zile. 

 

 Greutatea nou-născutului la care nu se mai justifică menţinerea acestuia în 

secţia de neonatologie prematuri s-a majorat la peste 2.500 grame.  (fata de 

reglementarile anului 2011 in care este prevazuta o greutate de 2.000-2.200 

grame); în situaţia în care la o greutate de peste 2.500 grame medicul  nu 

consideră oportună externarea acesta va fi transferat pe secţia de 
neonatologie acuţi. 

 

Aplicarea acordurilor internaţionale şi decontările efectuate în baza cardului 

european şi a formularelor europene 
 
Au fost verificate solicitările pentru acordare de prevedere bugetară ale caselor 

de asigurări de sănătate privind îndeplinirea/ neîndeplinirea procedurii  necesare 

realizării operaţiunii de rambursare a contravalorilor serviciilor medicale acordate într-un 

alt stat membru al UE persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate din România, conform art. 7 şi 8 din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 729/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea 

cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte. 

Dintr-un număr total de 1.382  solicitări au fost avizate 1.060 solicitări. 
 

Alte activităţi  
 
• Calculul valorii  punctului „per capita” şi a valorii minime garantate a punctului  per 

serviciu în asistenţa medicală primară pentru anul 2012.  
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Calculul valorii definitive a punctului pe serviciu in asistenta medicala primara 

pentru anul 2012. (aceasta activitate a intrat in atributiile Directiei Reglementari si 

Norme de Contractare incepand cu trim. III al anului 2012). 

 

• Calculul valorii minime garantate a punctului pe serviciu medical în asistenţa 

medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice  pentru anul 2012. 

       Calculul valorii definitive a punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie 

de specialitate pentru specialităţile clinice  pentru anul 2012 (aceasta activitate a intrat 

in atributiile Directiei Reglementari si Norme de Contractare incepand cu trim. III al 

anului 2012). 

 

• Iniţierea şi participarea la întâlniri cu reprezentanţii Colegiului Medicilor din 

România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din 

România, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor precum şi a organizaţiilor 

patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, în scopul consultării 

acestora asupra proiectelor Contractului-cadru şi a normelor sale de aplicare, conform 

prevederilor legale. 

 

• Crearea şi actualizarea bazei de date privind propunerile şi observaţiile primite de la 

persoane fizice, juridice, asociaţii profesionale, case de asigurări de sănătate, sindicate, 

patronate, instituţii publice, etc., referitor la condiţiile acordării serviciilor medicale, 

medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

 

• Îndrumarea metodologică a caselor de asigurări de sănătate privind aplicarea 

unitară a prevederilor actelor normative ce reglementează sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate. 

 

• Elaborarea raportului de activitate anual al CNAS pentru anul 2011. 

 

• Alte activităţi: 

 -   rezolvarea corespondenţei 

- participare în cadrul grupului de lucru constituit pentru urmărirea îndeplinirii 

condiţionalităţilor din cadrul împrumutului de la Banca Mondială 
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Capitolul II 

Relaţia cu Asiguraţii 

 
 

În anul 2012 s-au înregistrat şi rezolvat un nr. de  6.491 petiţii  şi audienţe  

 2.526 solicitări de audienţe din partea asiguraţilor 

 3.965 petiţii (scrisori, interpelări, solicitări primite prin poşta electronică şi prin 

fax) 

 

SOLICITĂRI 2011 2012 

Petiţii 5.964 3.965 

Audienţe 3.447 2.526 

 

 În urma  analizei solicitărilor asiguraţilor s-au identificat temele cu impact care se 

regăsesc aproape lunar în sintezele întocmite: 

 Cardul European de asigurări sociale de sănătate:  1.347 petiţii  şi audienţe 

 Modalităţi de asigurare: 934 petiţii  şi audienţe 

 Programe naţionale de asigurări sociale de sănătate: 632 petiţii  şi audienţe 

 S.I.U.I - 233 petiţii  şi audienţe privind nemulţumirile asiguraţilor care nu apar 

în evidenţe deşi au virat contribuţia la FNUASS 

 Un număr semnificativ de sesizări este concentrat pe două aspecte legislative 

în cadrul sistemului: 

- OUG nr. 30/2011 şi Ordinul preşedintelui CNAS nr. 894/2011 privind 

aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar – fiscale. 

- OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 

privind Codul fiscal, potrivit căreia începând cu data de 1 iulie 2012, 

competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate 

de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi cap. III din titlul IX^2 al 

Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

(ANAF). 
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Capitolul III 
 

Relaţiile internaţionale şi decontările efectuate în baza cardului 
european şi a formularelor europene  

 

La nivelul anului 2012 bugetul alocat caselor de asigurări de sănătate în vederea 

finalizării procedurii de rambursare către statele membre UE/SEE/Elveţia sau către 

asiguraţii români reprezentând cheltuielile cu asistenţa medicală acordată acestora pe 

teritoriul altor state membre UE/SEE/Elveţia a fost de 57.595,81 mii lei. 

1. În cazul asiguraţilor români care au beneficiat de asistenţă medicală pe teritoriul 

altui stat membru UE/SEE/Elveţia, în baza cardului european de asigurări sociale de 

sănătate (CEASS) sau a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului (CIP) ori în baza 

formularelor E 106, E 109, E 112, E 120, E121 sau a formularelor S similare, în contul 

caselor de asigurări, instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă completează 

formularul E 125 şi îl transmite casei de asigurări de sănătate prin intermediul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 În cursul anului 2012 au fost verificate şi avizate solicitări pentru acordare de 

prevedere bugetară pentru un număr de 7.139,00 formulare E 125 ,,Extras individual 

privind cheltuielile efective” alocându-se prevederi bugetare în valoare totală de 
55.686,08 mii lei, reprezentând 96,69% din totalul bugetului alocat pentru prestaţii 
medicale acordate în baza documentelor internaţionale în anul 2012. 

 Situaţia plăţilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în 

cursul anului 2012, către statele membre UE/SEE/Elveţia în funcţie de tipul 

documentului care a deschis dreptul la prestaţii, se prezintă după cum urmează: 
Tipul documentului care a 

deschis dreptul la prestaţii 

Număr formulare 

E125 achitate 

Contravaloarea în lei a 

formularelor  E125 

achitate 

Mii lei 

Procent din suma 

totală achitată 

% 

Servicii medicale acordate în 

perioada şederii temporare – 

CEASS/CIP  

5.459 43.861,86 78,77 

Tratament planificat – 
E112/S2/S010 

286 9.886,88 17,75 

Servicii medicale acordate 

asiguraţilor cu reşedinţa pe 

teritoriul altui stat membru  

UE/SEE/Elveţia 

E106/E109/E121/S1/S072 

1.394 1.937,34 3,48 

TOTAL 7.139 55.686,08 100 
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. 2.   În cazul asiguraţilor străini care au beneficiat de asistenţă medicală pe 

teritoriul României, în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate sau a 

certificatului provizoriu de înlocuire a cardului, ori în baza formularelor E 106,E109, E112, 

E120, E121 sau a formularelor S similare, în contul instituţiei competente, formularul 

E125 se completează de către CAS/CNAS şi se transmite instituţiei competente prin 

intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 În anul 2012  instituţia noastră a transmis către organismele de legătură din 

statele membre UE/SEE/Elveţia, în vederea recuperării sumelor echivalente serviciilor 

medicale de care asiguraţii străini au beneficiat pe teritoriul României, un număr de  

2.193 formulare europene E125  în valoare totală de 3.977.137,32 lei.  
 În cursul anului 2012 s-a recuperat de la statele membre UE/SEE/Elveţia suma 

totală de 696.990,63 lei reprezentând contravaloarea a 354 formulare europene 
E125  emise de instituţiile competente din România.  

 
3. Rambursarea cheltuielilor privind serviciile medicale suportate de către 

asiguraţii români pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Elveţia. 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 prevede 

două tipuri de rambursări: 

a) rambursarea serviciilor devenite necesare pe teritoriul altui stat membru 

UE/SEE/Elveţia;  în condiţiile în care unui asigurat român aflat pe teritoriul unui stat 

membru al UE/SEE/Elveţia i se acordă asistenţă medicală devenită necesară în timpul 

şederii temporare, fără ca acesta să prezinte cardul european de asigurări sociale de 

sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de şedere, 

asiguratul român suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate, urmând ca, 

ulterior, în baza unei cereri formulate către casa de asigurări de sănătate, însoţită de 

documentele justificative, să i se ramburseze costurile acestor servicii în conformitate 

cu procedura instituită pentru utilizarea formularului european E 126, prevăzută de 

regulamentele europene.  

b) rambursarea prestaţiilor medicale solicitate de asiguraţii români într-un alt 

stat membru UE/SEE/Elveţia, fără obţinerea în prealabil a acordului casei de asigurări 

de sănătate la care sunt luaţi în evidenţă ca persoane asigurate;În condiţiile în care un 

asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un 

stat membru al UE/SEE/Elveţia cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea 

prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă ca persoană 

asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate, iar la solicitarea 

scrisă a asiguratului, însoţită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate 
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rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate la nivelul tarifelor din 

România, dar nu mai mult decât contravaloare în lei a sumei decontate de asigurat. 

Pentru ambele tipuri de rambursare, în cursul anului 2012 Direcţia Relaţii cu 

Asiguraţii si Acorduri Internaţionale a  verificat şi avizat un număr de 972 solicitări 
pentru acordare de prevedere bugetară în valoare totală de 3.325,59 mii lei, 
întocmite de către casele de asigurări de sănătate conform Anexei 3 din Normele 

metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa 

medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul 

sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009.  

Din totalul de 972 solicitări pentru acordare de prevedere bugetară, un număr 

de 102 de solicitări cu valoarea  totală de 323,57 mii lei (aproximativ 10,49 % din 
total)  au fost întocmite în vederea rambursării contravalorii serviciilor medicale 

devenite necesare atunci când asiguratul român se afla în şedere temporară pe 

teritoriul altui stat membru UE/SEE/Elveţia, iar diferenţa de 870 solicitări cu valoarea 

totală de 3.002,02 mii lei (aproximativ 89,51 % din total) o reprezintă cele întocmite 

în cazul rambursării prestaţiilor medicale solicitate de asiguraţii români într-un alt stat 

membru UE/SEE/Elveţia, fără obţinerea în prealabil a acordului casei de asigurări de 

sănătate la care sunt luaţi în evidenţă. 

În anul 2012 au primit avizul favorabil al celor trei direcţii de specialitate 

responsabile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate un număr de 565 de 
solicitări pentru acordare de prevedere bugetară, alocându-se pentru acestea un 
buget total de 1.796,43 mii  lei, ceea ce reprezintă 3,12 % din totalul bugetului 

alocat pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale în 
anul 2012. Diferenţa de 0,19% din bugetul total reprezintă sume alocate persoanelor 

îndreptăţite conform hotărârilor judecătoreşti. 

Din acestea, ponderea cea mai mare este reprezentată de solicitările pentru 

acordare de prevedere bugetară întocmite pentru rambursarea prestaţiilor medicale 

solicitate de asiguratul român într-un alt stat membru UE/SEE/Elveţia, fără obţinerea în 

prealabil a acordului casei de asigurări de sănătate, fiind aprobate un număr de 496 
solicitări pentru care s-a alocat un buget total de 1.653,20 mii lei (aproximativ 

87,79% din total), diferenţa de 69 solicitări cu valoarea totală de 143,23 mii lei 
(aproximativ 12,21% din total) reprezentând-o solicitările întocmite în vederea 

rambursării contravalorii serviciilor medicale devenite necesare atunci când asiguratul 

român se afla în şedere temporară pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Elveţia. 
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Situaţia centralizată  a formularelor europene şi  a cardurilor europene de 

asigurări sociale de sănătate emise la nivelul caselor de asigurări de sănătate în 
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primele cinci state membre pentru care instituţiile competente din România au 

eliberat formulare E112 /S2 sunt: Germania (538 formulare eliberate), Austria (235 

formulare eliberate), Franţa (121 formulare eliberate), Italia (105 formulare eliberate) şi 

Ungaria (54 formulare eliberate), iar primele cinci afecţiuni pentru care au fost eliberate 

aceste formulare sunt: afecţiuni oncologice (481 formulare eliberate), boli ale sistemului 

circulator (295 formulare eliberate), afecţiuni neurologice (80 formulare eliberate), 

afecţiuni pediatrice (80 formulare eliberate) şi afecţiuni ortopedice (58 formulare 

eliberate).  

 Casele de asigurări de sănătate care au eliberat cele mai multe formulare 

E112/S2 în anul 2012 sunt: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti cu 

137 de formulare eliberate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa cu 120 de 

formulare eliberate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu 93 de formulare eliberate, Casa de Asigurări de 

Sănătate Timiş cu 75 de formulare eliberate şi Casa de Asigurări de Sănătate Mureş cu 

44 de formulare eliberate. 

 
 
 
 
 

Tip formular european 
emis 

Număr formulare 
emise în anul 2012 

 
E104 2940 

E106 sauS1 similar 3355 
E107 536 
E108 430 

total E109 sauS1 similar 70 
total E112 sauS2 similar 1125 
total E120 sauS1 similar 2 
total E121 sauS1 similar 2552 

E125 1884 
E126 211 
E001 487 

CEASS 286.553 
CIP 76.827 
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Activităţi privind aplicarea regulamentelor europene: 
 

1. reprezentarea instituţională a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: 

 în plan internaţional, Comisia Administrativă pentru Securitate Socială a 

lucrătorilor emigranţi; 

• Grupul de lucru pe sănătate publică privind Directiva referitoare la 

serviciile medicale transfrontaliere; 

• Grupul ad-hoc privind frauda şi eroarea în domeniul prestaţiilor în 

natură şi bani 

• Platforma europeană pentru asigurări sociale. 

•  în plan intern la întâlnirile organizate în domeniul securităţii sociale în: 

•  Grupul de lucru organizat la nivelul Ministerului Sănătăţii; 

•  Grupul de lucru organizat la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale; 

•  Grup de lucru organizat la nivelul Departamentului de Afaceri 

Europene; 

•  Reuniunea de coordonare a afacerilor europene la nivelul 

Departamentului de Afaceri Europene. 

 
2. participarea la negocierea, elaborarea, redactarea, interpretarea şi aplicarea 

clauzelor cu incidenţă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate ale 

documentelor internaţionale la care România este parte, participarea la negocierea 

documentelor bilaterale în domeniul securităţii sociale (la solicitarea Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale), cât şi avizarea proiectelor de documente 

bilaterale care conţin prevederi legate de acordarea prestaţiilor în natură de boală – 

maternitate. 

 

3. participarea la diferite runde de negociere cu parteneri oficiali internaţionali, 
astfel:  

În perioada 21 – 24 februarie 2012 au avut loc negocierile între delegaţiile 

autorităţilor din România şi reprezentanţii autorităţilor din Republica Serbia pentru 

Acordul între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale şi începerea 

negocierii Aranjamentului Administrativ de aplicare a Acordului, la Bucureşti. 
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În perioada 18 – 22 iunie 2012 au avut loc la Tirana negocierile Acordului dintre 

România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale. Ulterior, în perioada 3 – 7 

decembrie 2012, a avut loc a doua rundă de negocieri a Acordului dintre România şi 

Republica Albania în domeniul securităţii sociale, la Bucureşti.  

În perioada 26 – 28 noiembrie 2012 a avut loc la Bucureşti prima rundă a 

consultărilor referitoare la amendamentele propuse a fi efectuate la Aranjamentul 

Administrativ semnat la Bucureşti, la 30 mai 2003 cu privire la aplicarea Acordului între 

România şi Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 

1999.  

 

4. participare la negocierea documentelor internaţionale în baza Memorandumurile 

transmise de instituţiile de resort. Au fost întocmite referate supuse aprobării 

preşedintelui CNAS pentru un număr de 10 memorandumuri, după cum urmează:  

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Albania privind inventarierea tratatelor 

bilaterale încheiate la nivel de stat sau de guvern”; 

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

colaborare în domeniile culturii, educaţiei, cercetării ştiinţifice, mass – media, 

tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Argentina”; 

• Memorandumul cu tema „Aprobarea şi semnarea Protocolului de 

colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din 

România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anii de 

învăţământ 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 - 2015”; 

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii şi semnării Programului 

executiv de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, cercetării ştiinţifice, mass-

media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 

Thailandei”; 

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

colaborare în domeniile culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului 

între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc”; 

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii Programului de cooperare 

în domeniile culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei”; 
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• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, turismului şi sportului între 

Guvernul României şi Guvernul Malaeziei”; 

• Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între 

Guvernul României şi Guvernul Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2016”; 

• Memorandumul cu tema: „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi 

Guvernul Mongoliei pentru anii 2013-2015”; 

• Memorandumul cu tema „Aprobarea negocierii şi semnării Programului de 

cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chineze 

pentru perioada 2013 - 2016”. 

 

 
5. formularea de puncte de vedere asupra 7 proiecte de acte normative transmise 

de instituţiile iniţiatoare, după cum urmează: 

• Protocol în domeniul mobilităţii forţei de muncă între Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie, 

Emigrare şi Frontieră din Israel; 

• Program de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, cercetării, 

turismului, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi 

Guvernul Malaeziei; 

• Plan de cooperare în domeniile sănătăţii şi medicinei între Ministerul 

Sănătăţii al Statului Israel, semnat la Ierusalim, la 24 noiembrie 2011; 

• Protocol între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din 

România şi Ministerul Învăţământului şi ştiinţei din Federaţia Rusă privind 

colaborarea în domeniul învăţământului pentru anii 2012-2017; 

• Program de cooperare în domeniile culturii şi educaţiei între Guvernul 

României şi Guvernul Regatului Spaniei; 

• Proiectul Programului de colaborare culturală între Guvernul Chinei şi 

Guvernul României în perioada 2013-2016; 

• Proiectul românesc al celui de „Al X-lea program executiv de cooperare 

culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2011 

– 2015. 
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SECŢIUNEA V 

 
DOMENIUL SERVICIILOR MEDICALE 

 
 

Capitolul I  
 PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE 

 

 
Programele naţionale cu scop curativ derulate în anul 2012 au fost structurate în 

programe/subprograme de sănătate, după cum urmează: 

1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 

a) Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul 

postexpunere  

b) Subprogramul de tratament al  bolnavilor cu tuberculoză 

2. Programul naţional de oncologie, din care: 

a) Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice 

b) Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 

oncologice prin PET-CT 

3. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive   implantabile 

(implant cohlear şi proteze auditive) 

4. Programul naţional de diabet zaharat 

5. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare   

a) scleroză multiplă 

b) hemofilie, talasemie 

c) alte boli rare 

6. Programul naţional de boli endocrine 

7. Programul naţional de ortopedie 

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

cronică. 

9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 

10. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 

 

Sumele alocate programelor/subprogramelor din structura programului naţional 

cu scop curativ s-au utilizat pentru asigurarea în spital şi în ambulatoriu a unor 

medicamente şi materiale sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut, asigurarea 

serviciilor de supleere a funcţiei renale (inclusiv medicamente şi materiale sanitare 
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specifice, investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al 

pacienţilor hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al 

medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul 

pacienţilor), precum şi asigurarea unor servicii medicale paraclinice (dozarea 

hemoglobinei glicozilate la bolnavii cu diabet zaharat şi investigaţie PET-CT pentru 

monitorizarea evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice). 

 

În anul 2012, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul 

FNUASS, în cadrul „Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare, au 

putut beneficia de tratament si bolnavi cu alte boli rare : mucopolizaharidoză tip II 

(sindromul Hunter), mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler), afibrinogenemie 

congenitală şi sindrom de imunodeficienţă primară. 

Evoluţia numărului de bolnavi beneficiari ai fiecărui program/subprogram şi a costului 

mediu/bolnav în anul 2012, comparativ cu anul 2011 a fost următoarea:  

 
 

INDICATORI REALIZATI 20012/2011  

Numar bolnavi  Cost mediu (LEI) Denumirea subprogramului de 
sanatate cu scop curativ Indicator 

2011 2012 2011 2.012,00 

C0 C1 C2 C3 C4 C5 

HIV/SIDA                   7.953 8.381 27.456,00 28.167,52 Subprogramul de tratament al 
persoanelor cu infectie HIV/SIDA 
si tratamentul postexpunere postexpunere        360 387 765,00 735,17 

Subprogramul de tratament al  
bolnavilor cu tuberculoza  TBC 

33.417 31.957 413,70 410,27 

oncologie 96.429 98.261 9.292,63 9.808,98 Programul national de oncologie 
PET CT 2.079 2.366 4.194,32 4.152,16 

implant cohlear 42 43 91.352,00 95.313,65 

proteza BAHA 9 9 23.515,22 23.421,00 

Programul naţional de tratament 
al surditatii prin proteze auditive 
(implant cohlear şi proteze 
auditive BAHA) VIBRANT 2 2 41.179,00 43.365,50 

Total bolnavi trataţi                617.066 630.541 984,79 988,04 
hg. Glicozilata 36.849 38.071 21,06 21,45 
teste automonit. Copii 2.587 2.706 1.163,61 1.190,32 

Programul naţional de diabet 
zaharat 

teste automonit. Adulti 159.386 170.434 380,04 389,84 

scleroza multipla         2.233 2.332 39.593,60 42.184,57 
hemofilie fara 
interventie  967 996 22.999,71 25.110,33 
hemofilie cu interventie   24 28 58.102,08 40.238,05 
talasemie                  207 189 34.347,86 37.384,27 

mucoviscidoza copii 261 290 29.597,30 32.608,13 

mucoviscidoza adulţi 42 47 31.578,67 38.638,72 

epidermoliza buloasa 8 9 1.767,13 1.209,44 

SLA 312 387 6.200,00 7.101,47 

Sd. Prader Willi 6 13 23.376,33 24.026,00 

Programul national de diagnostic 
şi tratament pentru boli rare 

boli neuro. Degen. F. 
cronice 112 105 41.730,96 43.313,06 
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boli neuro. degen. F. 
acute 121 171 24.050,67 22.086,32 

miastenie* 54   20.789,06   

osteogeneză imperfectă 23 20 1.362,26 695,80 

Boala Fabry 4 5 462.575,50 371.970,80 

Boala Pompe 1 1 785.049,00 825.617,00 

tirozinemie 1 2 163.353,00 111.026,00 

HTPA 264 309 54.536,73 57.499,74 

MCPZ II 0 6 0,00 770.105,83 

MCPZ I 0 2 0,00 621.891,50 

 

SIDP 0 34 0,00 17.627,15 
Osteoporoză                    7.415 6.935 404,00 410,61 
Gusa carenta iod       8.920 7.632 35,13 55,76 

Programul national de 
endocrinologie 

Gusa prolif. Malign     1.014 886 637,32 983,02 

endoproteze 8.233 9.004 3.415,14 3.558,12 

implant coloana 652 679 1.457,84 1.378,80 
endop. Tumorale 12 11 32.712,67 32.846,18 

Programul national de ortopedie 

ch. Spinală 0 29 0,00 167,52 

stare postransplant 2.515 2.539 22.320,44 20.451,48 Programul national de transplant 
de organe, tesuturi si celule 
umane 

recidiva hp. B la 
bolnavii cu transplant 
hepatic 118 153 38.478,36 34.233,39 

Programul national de supleere a 
functiei renale la bolnavii cu 
insuficienta renala cronica 

bolnavi dializati 

11.789 12.583 55.022,06 54.473,34 
Programul naţional de terapie 
intensivă a insuficienţei hepatice insuficienţă hepatică 31 54 13.442,94 11.882,70 
      
* în anul 2012 miastenia este cuprinsă în bolile neurologice degenerative-f. acute 

 
 

1. Decontarea serviciilor medicale de dializă  
(pentru furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot  

şi alţi furnizori privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii) 
 

În perioada 01.01.2012 – 31.01.2012 au fost semnate 80 de contracte şi de acte 

adiţionale de prelungire a contractelor pentru furnizarea de servicii medicale de dializă 

încheiate în anul 2011 de CNAS cu furnizorii privaţi de servicii de dializă, în valoare de 

616.554,29 mii lei.  
La 01.01.2012 au fost semnate 76 acte adiţionale de furnizare de servicii de 

dializă în regim ambulatoriu, între CNAS şi furnizorii privaţi de servicii de dializă. Până 

la 31.12.2012 a încetat prin acordul părţilor un contract şi au fost încheiate încă 4 

contracte, ajungându-se la sfârşitul anului 2012 la un număr de 79 de contracte şi acte 

adiţionale de furnizare de servicii medicale de dializă. În cursul anului 2012 s-au 

efectuat plăţi în valoare de 616.551,56 mii lei.  
Comparativ cu activitatea desfăşurată în cursul anului 2011, ar fi de remarcat 

următoarele: 
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• la 31 decembrie 2011 erau încheiate 76 de contracte şi acte adiţionale între 

CNAS şi furnizorii privaţi de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, faţă 

de 79 la 31.12.2012; 

• plăţile efectuate pentru decontarea serviciilor de dializă în anul 2011 au fost în 

valoare de 564.185,06 mii lei faţă de 616.551,56 mii lei cât s-a decontat în cursul anului 

2012. 

 
 

2. Comisiile de experţi pentru boli cronice 

 
• Psoriazis Cronic Sever 
• Acromegalie si Tumori neuroendocrine  
• Tulburări de nutriţie şi metabolism 
• Poliartrita Reumatoidă, Artopatie Psoriazică, Spondilită Anchilozantă,  

Artrită Idiopatică juvenilă 
• Hepatita cronică C, Ciroza C, Hepatita cronica B, Ciroza B de etiologie   

virală 
• Infertilitate de cauză hormonală 
• Boala Gaucher  

 
Date  privind numărul total de pacienţi care au beneficiat de tratament specific    

pentru anul 2012, comparativ cu total pacienţi la sfârşitul anului 2011 

  Psoriazisul cronic sever 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Psoriazis cronic sever 1.805 2.493 

 

  Acromegalie şi Tumori Neuroendocrine 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Acromegalie 270 305 

Tumori Neuroendocrine 180 255 

 

Tulburări de nutriţie şi metabolism ( obezitate) 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Obezitate 186 86 
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Poliartrită Reumatoidă, Artropatie Psoriazică, Spondilită Anchilozantă,  

 Artrită Idiopatică Juvenilă 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Poliartrită 

Reumatoidă 

3982 4885 

Artropatie Psoriazică 603 704 

Spondilită 

Anchilozantă 

1751 2263 

 

Hepatită cronică C/Ciroză C; Hepatita cronică B/Ciroză B 

AN 

Numar pacienti 
INIŢIERI aprobaţi 
cu Hepatită cronică 

C/ciroză C 

Număr pacienţi 
CONTINUĂRI 

aprobaţi cu Hepatită 
cronică C/ciroză C 

Număr pacienţi 
INIŢIERI 

aprobaţi cu 
Hepatita cronică 

B/Ciroză B 

Număr pacienţi 
CONTINUĂRI 

aprobaţi cu 
Hepatita 
cronică 

B/Ciroză B 
2011 5949 pacienţi 7429 pacienţi 2508 pacienţi 3898 pacienţi 
2012 6256 pacienţi 8436 pacienţi 2686 pacienţi 5963 pacienţi 

 

  Infertilitatea de cauză hormonală 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Infertilitatea de cauză hormonală 3 8 

 

Boala Gaucher 

 Număr pacienţi aflaţi în tratament  pe an 

Anul  2011 2012 

Boala Gaucher 28 33 
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Capitolul II 

 
EVALUAREA FURNIZORILOR 

 
 

 La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate s-au efectuat: 

• personalul Direcţiei Evaluare Furnizori a participat la efectuarea a 129 vizite de 

evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor 

deficienţe organice sau funcţionale, totalul taxelor achitate de furnizori fiind de 

253.000 lei; 

• personalul Direcţiei Evaluare Furnizori a participat la efectuarea a 25 vizite de 

evaluare a furnizorilor de servicii medicale de urgenţă prespitalicească şi 

transport sanitar, totalul taxelor achitate de furnizori fiind de 18.800 lei; 

• personalul Direcţiei Evaluare Furnizori a participat la efectuarea a 50 vizite de 

evaluare a unităţilor de dializă publice şi private, totalul taxelor achitate de 

furnizori fiind de 126.000 lei; 

 

 La nivelul Subcomisiilor Naţionale de Evaluare s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 

• Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale de 

Urgenţă şi Transport Sanitar a desfăşurat activitate curentă de răspunsuri la un 

număr de 33 de petiţii şi sesizări şi a analizat un număr de 24 dosare de evaluare 

( deoarece un furnizor a necesitat două vizite de evaluare); s-au emis 26 de 

Decizii de Evaluare, din care 2 Decizii de Evaluare, eliberate pentru furnizori 

vizitaţi în anul 2011; 

• Subcomisia Naţională de Evaluare a Unităţilor de Dializă Publice şi Private a 

desfăşurat activitate curentă de răspunsuri la un număr de 49 de petiţii şi sesizări 

şi a analizat un număr de 50 dosare de evaluare depuse de unităţile de dializă 

publice şi private; s-au emis 50 de Decizii de Evaluare; 

• Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale a 

desfăşurat activitate curentă de răspunsuri la un număr de 42 de petiţii şi sesizări 

şi a analizat un număr de 129 dosare de evaluare depuse de furnizori; s-au emis 

126 Decizii de Evaluare şi 3 Notificări privind Evaluarea; 

• Subcomisia Naţională de Evaluare a Farmaciilor, Subcomisia Naţională de 

Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu, Subcomisia Naţională de 

Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale 

de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi 

Centrelor de Sănătate, Subcomisia Naţională de Evaluare a Spitalelor, 
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Subcomisia Naţională de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice 

– Analize Medicale de Laborator, Subcomisia Naţională de Evaluare a 

Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice – Radiologie şi Imagistică 

Medicală, Subcomisia Naţională de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară 

au răspuns la petiţii şi sesizări, precum şi îndrumare metodologică a Comisiilor 

de Evaluare respective de la nivelul caselor de asigurări de sănătate; 

 
Prin implementarea prevederilor Ordinului nr. 1165/691/2010, privind modificarea 

şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii  şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1211/325/2006 pentru aprobarea Regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de 

evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi 

materiale sanitare, a standardelor de evaluare precum şi a normelor metodologice 

pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 

medicamente şi materiale sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, încasările 

în anul 2012, aferente taxelor de evaluare, ca urmare a vizitelor de evaluare efectuate 

de personalul Direcţiei Evaluare Furnizori din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, sunt în valoare de 397.800 lei; încasările în anul 2012, aferente taxelor de 

evaluare, ca urmare a vizitelor de evaluare efectuate de personalul caselor de asigurări 

de sănătate, conform raportărilor, sunt în valoare de 5.949.994 lei. 
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Capitolul III 

Domeniul medical 

 

Eficientizarea activităţii privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor cu 

asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în 

domeniul sănătăţii           (Aplicarea acordurilor internaţionale şi decontările efectuate în 

baza formularelor europene) s-a realizat prin participarea la constatarea 

îndeplinirii/neîndeplinirii procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare a 

contravalorii serviciilor medicale acordate într-un alt stat membru al Uniunii Europene 

persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, 

conform Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 729/2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea 

cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu 

modificările şi completările ulterioare s-a concretizat în analiza unui număr de 1093 

solicitări pentru acordare prevedere bugetară în anul 2012,  din care  au fost avizate un 

număr de 968 solicitări pentru acordare prevedere bugetară. 

Urmărirea intereselor asiguraţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale 

acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi 

îngrijiri aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări s-a realizat prin: creşterea  

calităţii serviciilor medicale, implementarea reţetei electronice, Îmbunătăţirea  

documentelor medicale in concordanţă  cu actele  legislative în vigoare şi cu 

prevederile Uniunii Europene in domeniul  sănătăţii şi întărirea capacităţii instituţionale 

cu privire la sistemele de control managerial. 

 Creşterea  calităţii serviciilor medicale 

A fost continuată activitatea de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor  faţă de calitatea 

serviciilor medicale furnizate în medicina de familie şi în unităţile spitaliceşti şi  a fost 

finalizată activitatea de centralizare şi prelucrare a datelor obţinute din teritoriu  privind 

satisfacţia asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale de care au beneficiat în 

semestrul II al anului 2011. (Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 740/15.09.2011,  privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor  faţă de 

calitatea serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate) 

     De asemenea, am finalizat colectarea, centralizarea şi prelucrarea datelor transmise 

din teritoriu privind  evaluarea satisfacţiei pacienţilor diagnosticaţi cu boli cronice  faţă 
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de calitatea serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 723 din 31.08.2011,  privind evaluarea 

satisfacţiei asiguraţilor diagnosticaţi cu anumite boli cronice al căror tratament se 

aprobă prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS,  faţă de calitatea serviciilor 

medicale furnizate şi terapia specifică urmată.  

În  urma primei analize efectuate, considerăm că deşi imaginea globală a 

evaluării este pozitivă,  există elemente care alterează obţinerea unor răspunsuri 

realiste din parte asiguraţilor. Astfel, un prim element îl constituie  faptul că nu am putut 

alege un eşantion reprezentativ de pacienţi care să completeze chestionarele de 

evaluare. Acest lucru se datorează faptului că pacienţii nu sunt obligaţi să completeze 

chestionarele, ceea ce determină un număr variabil de respondenţi. (exemplu, în unele 

judeţe am avut doar câte un asigurat care a completat chestionarul de evaluare, ceea 

ce determină existenţa unor procente nerealiste de care am fost nevoiţi să ţinem  

seama în analiza noastră). 

Al doilea element îl constituie atitudinea pacientului faţă de modul de completare 

a chestionarului: am observat că pe unele chestionare a fost aplicată parafa medicului 

curant, ceea ce poate determina o constrângere a pacientului care a optat  pentru cele 

mai favorabile răspunsuri.  Nu putem neglija şi  posibilitatea ca unii pacienţi să fi 

completat în grabă chestionarele, doar pentru a-şi îndeplini o obligaţie, fără să dea prea 

mare importanţă acurateţei răspunsurilor .  

Un alt element perturbator îl constituie faptul că unele case de asigurări de 

sănătate au transmis chestionare evident completate de un funcţionar al casei de 

asigurări de sănătate respective. Am atenţionat casele respective şi nu am luat în 

considerare chestionarele     ˝dubioase.˝  

În acest context, au fost formulate următoarele propuneri: 

1. Stabilirea contactului cu  asociaţiile de pacienţi ( Asociaţia de pacienţi 

diagnosticaţi cu Acromegalie şi tumori Neuroendocrine, Asociaţia de pacienţi 

diagnosticaţi cu Psoriazis, Asociaţia de pacienţi cu boli cronice) prin care să realizăm 

un sondaj mult mai realist al percepţiei asiguraţilor asupra calităţii serviciilor medicale 

furnizate. 

2. În funcţie de sugestiile Asociaţilor de pacienţi vom modifica anumite puncte ale 

chestionarului de evaluare astfel încât să scoatem în evidenţă aspectele  relevante ale  

sistemului de asigurări sociale de sănătate care au impact asupra calităţii serviciilor 

medicale pe care le primesc pacienţii cu boi cronice.  
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3. Deoarece Serviciul Medical CNAS e elaborat o procedura de transmitere a 

dosarelor pacienţilor diagnosticaţi cu boli cronice către comisiile de experţi CNAS, am 

propus  elaborarea, la nivelul  caselor de asigurări de sănătate a unei proceduri  de 

transmitere  a deciziilor către asiguraţi. Considerăm că fiecare casa de asigurări de 

sănătate trebuie să îşi elaboreze propria procedura, în funcţie de numărul de dosare pe 

care le gestionează şi de specificul local, astfel încât să nu mai existe pacienţi 

neinformaţi.  

         În concluzie, dincolo  de aspectul statistic al lucrării, considerăm că principalul 

beneficiu este realizarea contactului  propriu –  zis cu asiguraţii.  
Concret,  în urma scrisorilor de mulţumire transmise asiguraţilor care şi-au lăsat 

datele de contact, am fost sunaţi de numeroşi asiguraţi care şi-au exprimat mulţumirea 

pentru că pot stabili un contact permanent cu secretarul comisiei de experţi CNAS. 

Considerăm că prin stabilirea  unui climat de încredere reciprocă,  asiguraţii vor 

înţelege că opiniile lor contează cu adevărat în remedierea disfuncţionalităţilor existente 

şi crearea unui sistem de asigurări de sănătate viabil, care să răspundă cu adevărat 

cerinţelor  lor. 

În plus, la nivelul structurii Serviciul Medical al Casei Naţional de Asigurări de 

Sănătate a fost continuate  anchetele directe de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor 

diagnosticaţi cu anumite boli cronice al căror tratament este aprobat  prin comisiile de 

experţi de la nivel CNAS, prin interviuri cu pacienţii diagnosticaţi cu  Psoriazis, 

Acromegalie şi Tumori Neuroendocrine cu ocazia vizitelor de lucru din judeţele Galaţi, 

Constanţa, Brăila. 

   Au fost continuate şi în anul 2012 anchetele telefonice prin sondaj pentru 

evaluarea satisfacţiei pacienţilor diagnosticaţi cu  Psoriazis, Acromegalie şi Tumori 

Neuroendocrine                (zece anchete telefonice prin sondaj) 

      Concluziile evaluărilor reflectă faptul că pacienţii au fost mulţumiţi de eficacitatea 

tratamentului pe care îl urmează cât şi de relaţia pe care o au cu medicul curant şi 

angajaţii caselor de asigurări de sănătate. Pacienţii au fost de acord ca informaţiile 

furnizate în chestionarele de evaluare să fie folosite într-un studiu privind satisfacţia 

asiguraţilor privind calitatea serviciilor medicale furnizate.  

 Implementarea reţetei electronice 

Începând din 2 iulie 2012, a fost iniţiat procesul de implementare al reţetei 

electronice. S-au realizat întâlniri periodice în toate judeţele şi Municipiul Bucureşti cu 

furnizorii de servicii medicale ( medici, farmacişti)  în scopul informărilor privind 
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modalitatea de prescriere  şi eliberare a reţetei electronice. De asemenea, este analizat 

zilnic stadiul implementării reţetei electronice ( stadiu de evoluţie) 

În acest context, la nivelul fiecărei  case de asigurări de sănătate funcţionează 

între orele  8 – 20  un centru suport nivel 1  destinat informării  punctuale a furnizorilor de 

servicii medicale, în scopul evitării disfuncţionalităţilor care pot apare în cursul procesului 

de implementare a reţetei electronice.  

Un pas important în creşterea adresabilităţii şi accesibilităţii populaţiei la 

medicamentele gratuite şi compensate a fost realizat prin popularizare, pe site-ul fiecărei 

case de asigurări, a farmaciilor care eliberează prescripţiile electronice.  

 Îmbunătăţirea  documentelor medicale in concordanţă  cu actele  legislative în 

vigoare şi cu prevederile Uniunii Europene in domeniul  sănătăţii  s-a realizat prin 

participarea la elaborarea modificărilor şi completărilor care au fost aduse Ordinului  

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate                        

nr. 1.723/950/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012  a 

Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Întărirea capacităţii instituţionale cu privire la sistemele de control managerial 
s-a realizat prin îndrumarea metodologică a serviciilor medicale din teritoriu. 

În anul 2012, s-au desfăşurat  informări cu privire la implementarea reţetei electronice, în 

toate judeţele din ţară. Având în vedere larga participare din partea pacienţilor,  a 

furnizorilor de servicii medicale, a personalului din casele de asigurări de sănătate 

teritoriale, considerăm aceste prezentări ca  oportunităţi reale  de  a răspunde  tuturor 

întrebărilor legate de implementarea reţetei electronice astfel încât să se reducă la 

minimum disfuncţionalităţile care pot apare în cursul acestui proces.   
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Capitolul IV 
Domeniul farmaceutic, dispozitive medicale si Claw-Back 

 

 
           La nivelul Serviciului Farmaceutic, Dispozitive şi Clawback s-au desfăşurat 

activităţile de calculare a preţurilor de referinţă aprobate prin ordin al Preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicamentele de care beneficiază 

asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, ale căror DCI-uri sunt cuprinse în Hotărârea 

Guvernului nr. 720 / 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau 

fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; au fost aprobate un număr 

de 6 ordine pentru modificarea/completarea listei preţurilor de referinţă, astfel : 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. 1002 / 28.12.2011, prevederile sale  intrând în vigoare 

începând cu data de  01.01.2012, 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. 82 / 30.03.2012 , prevederile sale  intrând în vigoare 

începând cu data de  01.04.2012, 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. 109 / 27.04.2012 , prevederile sale  intrând în vigoare 

începând cu data de  28.04.2012, 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. preşedintelui CNAS nr. 229 / 18.06.2012 , prevederile 

sale  intrând în vigoare începând cu data de  19.06.2012, 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. 257 / 29.06.2012 , prevederile sale  intrând în vigoare 

începând cu data de  01.07.2012, 

• Ordin preşedintelui CNAS nr. 675 / 28.09.2012 , prevederile sale  intrând în vigoare 

începând cu data de  01.10.2012. 

 Referitor la consumul de medicamente raportat la Casele de Asigurări de 

Sănătate ca medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pe bază de 

prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul 2012 s-a 

constat o creştere a consumului aferent anului 2012 cu cca. 5,5% faţă de anul 2011 pe 

fondul unei creşteri a numărului de prescripţii medicale cu cca. 4,0% şi a valorii medii de 

compensare pe pacient cu cca. 6,3%. 

  

 Detaliat pe fiecare sublistă / secţiune procentul de creştere dintre anul 2012 

faţă de valorile înregistrate în anul 2011 se prezintă astfel: 
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Sublista Valoare compensată Număr prescripţii 
medicale 

Valoare medie de compensare 
pe pacient 

A 4,3% 3,6% 5,5% 
B 10,3% 6,8% 9,5% 
C secţiunea C1 10,0% 7,4% 6,2% 
C secţiunea C2 -5,8% 0,3% -6,3% 
C secţiunea C3 8,6% 3,2% 7,0% 

 

 De asemenea s-a transmis, în format electronic, consumul de medicamente 

înregistrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru care deţinătorii 

autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentaţii legali ai acestora 

au obligaţia de a plăti contribuţia trimestrială aferentă trimestrului III 2012. 

Urmare datelor depuse de deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau 

reprezentanţii legali ai acestora în baza prevederilor art. 4 din OUG77/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, au fost transmise un număr de 112 adrese privind 

consumul de medicamente înregistrat în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

pentru care deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau 

reprezentaţii legali ai acestora au obligaţia de a plăti contribuţia trimestrială aferentă 

trimestrului III 2012. 

 În acest context, la nivelul departamentului Farmaceutic, Dispozitive şi 

Clawback au fost întocmite şi expediate în termenul legal, răspunsurile la contestaţiile 

formulate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau 

reprezentaţii legali ai acestora. 
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SECŢIUNEA VI 
 

DOMENIUL STATISTICĂ ( ASISTENŢĂ MEDICALĂ, SERVICII DE ÎNGRIJIRE A 
SĂNĂTĂŢII, MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE ŞI DISPOZITIVE 

MEDICALE ) 
 

 

 

În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Direcţia Analiză, Studii şi 

Statistică colectează  trimestrial date statistice raportate de casele de asigurări de 

sănătate pentru elaborarea de analize privind modul de derulare a activităţilor 

desfăşurate de furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie 

personală în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în tratamentul 

ambulatoriu  aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

         Totodată, la nivelul direcţiei sunt desfăşurate activităţile specifice necesare pentru 

aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 

Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 695/173 din 24 aprilie 2007 

pentru aprobarea Listei informaţiilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate 

referitoare la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenţă medicală, 

contractarea, decontarea şi finanţarea acestora, pe care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate transmite Ministerului Sănătăţii. Datele statistice privind sistemul de asigurări 

sociale de sănătate sunt colectate de la casele de asigurări de sănătate şi sunt apoi 

prelucrate în situaţii statistice trimestriale şi anuale.  
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EVOLUŢIA PONDERII ASIGURAŢILOR, RESPECTIV AL PERSOANELOR  
BENEFICIARE ALE PACHETELOR DE SERVICII MEDICALE ( ÎNCEPÂND CU  

DATA DE 1 APRILIE 2010),  ÎNSCRISE PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE, PE  
MEDII REZIDENŢĂ, ÎN PERIOADA 2008-2012 
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rural 77.44 79.81 88.75 81.38 74.64 

total 87.79 87.84 95.90 95.39 85.35 
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 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE MEDICI DE FAMILIE AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA  
CU CAS, PE MEDII DE REZIDENŢI, ÎN PERIOADA 2008-2012 
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total 11,348 11,388 11,444 11,360 11,914 

urban 6,826 6,702 6,882 6,891 7,340 

rural 4,522 4,686 4,562 4,469 4,574 

2008 2009 2010 2011 2012 



 

 
 

 
 

EVOLUTIA SERVICIILOR MEDICALE DIN PACHETUL DE BAZA, ACORDATE DE MEDICII DE FAMILIE ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS ÎN 
PERIOADA 2008-2012 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Imunizări ( inoculari) 6,369,727 3,101,735 1,563,796 - - 
2 Examene de bilanţ (cazuri) 1,498,211 1,579,397 395,943 - - 
3 Control medical anual asiguraţi 2-18 ani(cazuri) 572,457 513,824 - - - 
4 Control medic. Anual asiguraţi peste 18 an(cazuri) 1,952,934 1,783,592 - - - 
5 Evidenţa bolnav TBC(caz) 52,094 51,463 11,803 - - 
6 Bolnav TBC nou (cazuri) 4,822 4,360 988 - - 
7 Servicii medicale acordate în centre permanenţă  (ore) 332,309 - - - - 
8 Servicii medicale acordate de medici de familie în localităţi în care nu există centre de permanenţă (caz) 131,639 - - - - 
9 Supravegherea gravidei (cazuri) 1,148,027 1,141,038 261,548 - - 

10 Urmărirea lehuzei (cazuri) 259,654 260,770 60,667 - - 
11 Controale periodice-epicriza de etapa pentru unele afecţiuni care necesită dispensarizare (caz) 999,491 1,237,870 341,615 - - 
12 Consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru (caz) 558,203 1,070,048 298,086 - - 
13 Servicii medicale curative-consultaţie în caz de boală pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile - - 29,665,453 18,111,289 - 
14 Monitorizarea stării de sănătate şi a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice – consultaţie - - 1,550,754 780,468 - 
15 Consultaţii la domiciliul asiguraţilor - - 1,118,514 675,229 - 
16 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală  - - - 58,124 90,215 
17 Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală-ptr. Asiguratii inscrisi pe lista altui medic de familie     - 320 
18 Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ  ( consultaţia include şi inocularea) - - - 129,595 160,894 
19 Consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a copilului prin examene de bilanţ   ( consultaţia include şi inocularea)  - - - 564,067 890,255 
20 Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie               ( consultaţia include şi inocularea) - - - 58,246 124,916 
21 Consultaţii pentru servicii medicale de prevenţie (consultaţia nu include şi inocularea) - - - 2,007,792 3,050,551 
22 Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei ( consultaţia include şi inocularea) - - - 49,980 39,080 
23 Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei ( consultaţia nu include şi inocularea) - - - 396,256 679,777 
24 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) conform programului naţional de imunizări - - - 462,454 656,341 
25 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) - - - 12,417 22,785 

26 
Vaccinări recomandate şi reglementate de Ministerul Sănătăţii ca acţiuni prioritare de sănătate publică, inclusiv cele prevăzute în 
cadrul programelor naţionale de sănătate, altele decât cele prevăzute la pct. de mai sus (consultaţie, inclusiv inoculare) - - - 294,537 298,875 

27 

Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere privind igiena personală) şi depistare 
de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru 
investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz) - - - 18,870 17,819 

28 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - - - 23,059 28,680 
29 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială- consilierea femeii si indicarea unei metode contraceptive    - 22,643 
30 Servicii medicale curative - - - 24,970,370 46,496,792 
31  Consultaţii la domiciliul asiguraţilor - - - 910,592 1,543,097 
32 Eliberare certificat constatator de deces – consultaţie - - - 38,876 67,498 
33 Afecţiuni cronice – consultaţie - - - 529,495 - 

Începând cu data de 1 aprilie 2010, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în asistenţa medicală primară s-a modificat componenta pachetului de servicii medicale de bază; 

Prin urmare pentru anul 2010, următoarele servicii medicale: 
1. sunt aferente trimestrului I 2010: imunizări, examen de bilanţ copii, luarea în evidenţă a bolnavului TBC, bolnav TBC nou, supravegherea gravidei, urmărirea lehuzei, controale periodice – epicriză de etapa pentru unele afecţiuni care necesita 
dispensarizare, consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru 

2. sunt aferente trimestrelor II, III şi IV 2010: servicii medicale curative – consultaţie în caz de boala pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile, consultaţie pentru monitorizarea stării de sanatate si a tratamentului pentru 
bolnavii cu afecţiuni cronice, consultaţii la domiciliul asiguraţilor 

Începând cu data de 1 iunie 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
pentru anul 2011 de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, în asistenţa medicală primară s-a modificat componenta pachetului de servicii medicale de bază;  
Prin urmare pentru anul 2011, următoarele servicii medicale: 

1. sunt aferente perioadei 01.01.-31.05.2011: servicii medicale curative – consultaţie în caz de boala pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile, consultaţie pentru monitorizarea stării de 
sanatate si a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, consultaţii la domiciliul asiguraţilor 

2. sunt aferente perioadei 01.06. – 31.12.2011: serviciile  de la poz. 16 la poz. 31 
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Prin urmare pentru anul 2010, următoarele servicii medicale: 

1. sunt aferente trimestrului I 2010: imunizări, examen de bilanţ copii, luarea în evidenţă a bolnavului TBC, bolnav TBC nou, supravegherea gravidei, urmărirea lehuzei, controale periodice 
– epicriză de etapa pentru unele afecţiuni care necesita dispensarizare, consultaţii la domiciliul asiguraţilor în afara programului de lucru 

2. sunt aferente trimestrelor II, III şi IV 2010: servicii medicale curative – consultaţie în caz de boala pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile, consultaţie pentru 
monitorizarea stării de sanatate si a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, consultaţii la domiciliul asiguraţilor 

Începând cu data de 1 iunie 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare, în asistenţa medicală primară s-a modificat componenta pachetului de servicii medicale de bază;  

Prin urmare pentru anul 2011, următoarele servicii medicale: 

1. sunt aferente perioadei 01.01.-31.05.2011: servicii medicale curative – consultaţie în caz de boala pentru afecţiuni acute, intercurente sau cronice programabile, consultaţie pentru 
monitorizarea stării de sanatate si a tratamentului pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, consultaţii la domiciliul asiguraţilor 

2. sunt aferente perioadei 01.06. – 31.12.2011: serviciile  de la poz. 16 la poz. 31 
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EVOLUTIA SERVICIILOR MEDICALE DIN PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE, 

 ACORDATE DE MEDICII DE FAMILIE ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS ÎN PERIOADA 2008-2012 
       

Nr. crt. Denumire serviciu medical 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Servicii de planificare familială (solicitari) 62,957 57,094 13,731 - - 
2 Urgenţe(solicitari) 330,362 401,943 119,420 - - 

3 Boli cu potenţial endemo-epidemic                                 (cazuri) 757,731 258,100 70,954 - - 
4 Imunizări ( inoculari) 52,143 26,253 29,624 - - 

5 
Servicii medicale acordate de medici de familie în localităţi în care nu există centre de 
permanenţă (caz) 5,694 - - - - 

6 Monitorizarea evoluţiei sarcinii - 32,800 17,864 - - 
7 Monitorizarea lehuzei - 7,195 3,969 - - 

8 

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală( inclusiv consultaţiile fără 
inoculare acordate ca şi consultaţii de urgenţă conform prevederilor Cap. I, lit. D, Nota din 
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare) - - - 48,896 97,446 

9 
Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală- pt persoane beneficiare 
de pachet minimal inscrise pe lista altui medic de familie    - 3,083 
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10 

Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, 
consiliere privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic 
(examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru 
investigaţii, confirmare, tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz) - - - 1,599 4,280 

11 
Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale 
în vigoare( consultaţia include şi inocularea) - - - 2,656 2,948 

12 
Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale 
în vigoare( consultaţia nu include şi inocularea) - - - 27,430 47,818 

13 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) conform programului naţional de imunizări - - - 393 629 

14 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) - - - 558 617 

15  Eliberare certificat constatator de deces – consultaţie - - - 553 443 

16 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială - - - 7,270 5,598 

17 

Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială- consilierea femeii si 
indicarea unei metode contraceptive 

- - - - 8,397 

Pentru 2010, datele din tabel sunt corespunzătoare trimestrului I 2010. Începând cu data de 1 aprilie 2010 şi până în data de 31 mai 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, în asistenţa medicală primară serviciile medicale din pachetul 
minimal de servicii medicale au fost incluse în plata per capita. 

Pentru 2011, datele din tabel sunt corespunzătoare perioadei 01.06. – 31.12. 2011 
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EVOLUTIA SERVICIILOR MEDICALE DIN PACHETUL DE SERVICII MEDICALE PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURĂ FACULTATIV, 
ACORDATE DE MEDICII DE FAMILIE ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS ÎN PERIOADA 2008-2012 

Nr. 
crt. Denumire serviciu medical 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Urgenţe (solicitari) 721 467 1,655 - - 
2 Boli cu potenţial endemo-epidemic (cazuri) 11 3 - - - 
3 Supravegherea gravidei (cazuri) 3,059 575 6 - - 
4 Urmărirea lehuzei (cazuri) 640 144 3 - - 
5 Imunizări ( inoculari) 2,021 37 7 - - 
6 Servicii medicale curative (solicitari) 36 130 153 - - 

7 Consultaţie ptr.afecţiuni acute, intercurente - - 1,392 606 - 

8 

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală (inclusiv consultaţiile fără 
inoculare acordate ca şi consultaţii de urgenţă conform prevederilor Cap. II, lit. D, Nota din 
Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare) - - - 15 150 

 9 
Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală- pt persoanecare se asigura 
facultativ inscrise pe lista altui medic de familie     0 

10 

Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaţiei, consiliere 
privind igiena personală) şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen clinic, 
diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigaţii, confirmare, 
tratament adecvat şi măsuri igienico-sanitare specifice, după caz) - - - 3 13 

11 
Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în 
vigoare( consultaţia include şi inocularea) - - - 3 3 

12 
Consultaţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, conform prevederilor legale în 
vigoare( consultaţia nu include şi inocularea) - - - 1 21 

13 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) conform programului naţional de imunizări - - - 1 0 
14 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) - - - 0 0 

15 Eliberare certificat constatator de deces – consultaţie - - - 0 0 

16 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială  - - - 1 1 

17 
Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială-  consilierea femeii si indicarea 
unei metode contraceptive - - -  2 

18 Servicii medicale curative – consultaţie - - - 488 479 
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Începând cu data de 1 aprilie 2010, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare, în asistenţa medicală primară s-a modificat componenta pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ;  
Prin urmare pentru anul 2010, următoarele servicii medicale: 
1. sunt aferente trimestrului I 2010: urgenţe, supraveghere şi depistare boli cu potenţial endemo-epidemic, supravegherea gravidei, urmărirea lehuzei, imunizări, servicii medicale curative 
2. sunt aferente trimestrelor II, III şi IV 2010: servicii medicale curative-consultaţie pentru afecţiuni intercurente 
Începând cu data de 1 iunie 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare, în asistenţa medicală primară s-a modificat componenta pachetului facultativ de servicii medicale;  
Prin urmare pentru anul 2011, următoarele servicii medicale: 
1. sunt aferente perioadei 01.01.-31.05.2011: servicii medicale curative-consultaţie pentru afecţiuni intercurente 
2. sunt aferente perioadei 01.06. – 31.12.2011: serviciile  de la poz. 8 la poz. 15 
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Notă: Graficul a fost realizat cumulând datele corespunzătoare cabinetelor medicale pentru 
care plata se face atât din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru 
specialităţile clinice: 

- Consultaţii clinice : 17.927.182 
- Servicii: 2.884.923 
- Servicii conexe: 89. 

Cât şi din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti: 
Consultaţii clinice : 973.452 

- Servicii: 60.655 
- Servicii conexe:180 
- (18.900.634=17.927.182+973.452; 3.035.173 =2.884.923+60.655+89.415+180) 

 
Notă: În perioada 1 aprilie 2010 – 31 mai 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.265/408/2010 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 
specialităţile clinice, cu excepţia consultaţiilor şi serviciilor conexe actului medical, în 
componenţa pachetelor de servicii medicale sunt incluse doar consultaţii. 
 

Începând cu data de 1 iunie 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru 
anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, în componenţa pachetelor de servicii medicale sunt incluse consultaţii, 
servicii medicale, consultaţii şi servicii conexe actului medical 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
123 

SITUATIA PE CATEGORII DE ASIGURAŢI, A NUMĂRULUI DE ASIGURAŢI ÎNSCRIŞI PE 
LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE LA 31 DECEMBRIE 2012 

  

CATEGORIA* DIN CARE FACE PARTE ASIGURATUL COD 

Nr. asigurati 
inscrisi pe 

listele 
medicilor de 

familie 
Copil în cadrul familiei 01 3.962.139 
Copil încredinţat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui 
organism privat autorizat 02 40.384 
Salariat 03 6.646.821 
Pensionar cu venituri mai mici de 740 lei, care nu se încadrează la categoria " 
Pensionar de invaliditate" .04.1 1.910.520 
Pensionar de invaliditate 05 865.983 
Şomer sau beneficiar alocaţie de sprijin 06 281.297 
Tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi 
dacă nu realizează venituri din muncă 07 478.790 
Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri 08 143.610 
Soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane 
asigurate 09 905.550 
Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate  10 115.036 
Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 11 127.177 
Persoanele prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b ) pct.1 din Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit ´12.1 4.465 
Pensionari cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei ´13.2 1.392.461 
Persoane cu vârsta de peste 18 ani care fac parte din familii beneficiare de 
ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare 14 422.674 
Persoane ce execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest 
preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la 
art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada 
de amânare sau întrerupere ´15.1 39.456 
Liber profesionişti 16 201.512 
Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contribuţiei  la 
asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultura 17 86.413 
Persoane instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă 18 9.981 
Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul 
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-
1961, cu modificările şi co 19 134.430 
Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a 
copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor 
social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completarile ulterioare  20 6.225 
Alte categorii de asiguraţi plătitori .21.1 154.297 
Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub 
salariul de bază minim brut pe ţară 22 38.623 
Persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul 
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri 
din muncă, pensie sau din alte resurse 23 55.623 
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Străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum 
şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul 
procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special 
amenajate potriv ´24.1 9 
Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, 
pentru o perioadă de cel mult 12 luni; ´24.2 25 
Lucrători migranţi, cu domiciliul sau reşedinţa în România 25 444 
Persoane cu venituri din chirii 26 1.589 
Persoane cu venituri din dividende 27 2.680 
Persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală 28 866 
Persoane care realizează alte venituri impozabile reglementate de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 
257 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
cu modificările şi completarile ulterioare 29 1.189 
Persoane care se asigură facultativ 30 796 
Persoanele care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la 
împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi 
indemnizaţie pentru creştere copil ´31.1 78.856 
Persoanele asigurate potrivit art. 259 alin.(9) din Legea nr. 95/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare) 32 179.561 
Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie stabilită de Legea 
nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările 
ulterioare 33 21 
Personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului 
de Stat pentru Culte 34 1.439 
Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind 
acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru 
considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare 35 4 
Studenţi-doctoranzi scutiţi de plata contribuţiei, prevăzuţi la art. 164 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 36 8 

Total  18.290.954 
*) Categoria din care face parte asiguratul - codificarea asiguratilor este conform Anexei 1b) la Ordinul 
presedintelui CNAS nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea 
activităţii realizate de furnizorii de servicii medical 
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Notă: Graficul a fost realizat cumulând datele corespunzătoare cabinetelor medicale pentru care plata se face atât din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate pentru 
specialitatea de medicină dentară: 

- Pachet de bază : 891.117 
- Pachet minimal: 7.717 
- Pachet facultativ: 32 

cât şi din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti: 
- Pachet de bază : 7627 
- Pachet minimal: 127 
- Pachet facultativ:0 
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 (Pachet de bază: 898.744=891117+7627; Pachet minimal 7.844 =7.717+127; 
 Pachet facultativ 32=32+0) 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI CAZURILOR REZOLVATE PRIN SPITALIZARE CONTINUĂ  
ŞI A NUMĂRULUI DE CAZURI REZOLVATE PRIN SPITALIZARE DE ZI  ÎN  

SPITALELE AFLATE ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS ÎN PERIOADA 2008- 
2012 
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Nr. cazuri  externate realizate (prin 
spitalizare continuă) 

5,118,416 4,860,200 4,289,817 3,896,163 3,758,370 

Nr.cazuri spitalizare zi realizate 2,262,686 2,332,713 2,016,805 1,737,051 2,157,875 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CONTRACTE CU FURNIZORII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ÎN  
PERIOADA 2008-2012 
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 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CONTRACTE ÎNTRE CAS ŞI FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DE  
URGENŢĂ ŞI TRANSPORT SANITAR ÎN PERIOADA 2008-2012  
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• Conform art 2(1), anexa 22 la Ord 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012: * Suma contractată de către casele de asigurări de sănătate cu unităţile medicale specializate publice autorizate şi evaluate 
reprezintă bugetul global şi se stabileşte prin înmulţirea numărului populaţiei deservite existent la data de 1 iulie 2010 conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică cu tarifele pe cap 
de locuitor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu coeficienţii de ajustare pentru acoperirea cheltuielilor aferente timpului de aşteptare, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această 
destinaţie.* 

• În anul 2012 s-au contractat kilometri si solicitari doar cu unitatile specializate private 
 

 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE Km. CONTRACTAŢI ŞI EFECTUAŢI DE FURNIZORII DE SERVICII  
MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT SANITAR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS ÎN  

PERIOADA 2008-2012 
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Nr. Km contractati 83,300,298 78,420,851 75,366,041 79,615,668 63,838,611 
Nr. Km efectuati 91,282,840 93,597,954 88,085,326 86,805,437 64,134,340 

2008 2009 2010 2011 2012 
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• Incepand cu anul 2012 se incheie contracte pe solicitari doar cu furnizorii privati, de unde rezulta ca solicitarile efectuate sunt de fapt egale cu solicitarile contractate 

 
 
 

 EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE SOLICITĂRI A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ  
ŞI TRANSPORT SANITAR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS ÎN PERIOADA 2008-2012 
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Nr. Solicitari contractate 1,789,601 1,765,120 1,689,013 1,954,913 644,808 
Nr. solicitari efectuate 2,005,293 2,121,100 1,926,756 2,095,067 644,808 

2008 2009 2010 2011 2012 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE CONTRACTE CU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE ÎN  
PERIOADA 2008-2012 
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Nr. Contracte 2,940 2,922 2,661 2,752 2,770 
2008 2009 2010 2011 2012 
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• soluţia vâscoelastică s-a acordat până la 31.03.2010 
 

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE DISPOZITIVE MEDICALE DECONTATE DE CAS ÎN PERIOADA  
2008-2012 
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2008 34,089 11,438 100,507 20,973 4,404 255 11,489 12,424 28,121 55,147 6,752 
2009 16,459 7,772 112,796 26,446 3,246 162 8,078 10,304 21,899 41,718 16,397 
2010 11,825 4,715 127,812 37,631 2,580 138 6,205 8,101 16,952 13,825 22,991 
2011 17,973 5,319 127,900 43,292 3,214 162 6,727 9,748 20,672 0 26,650 
2012 14,577 4,250 133,007 53,263 2,893 140 5,888 9,866 19,725 0 44,111 
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 EVOLUŢIA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DE  
RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII, ÎN PERIOADA 2008-2012 
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Nr. contracte ambulatorii de recuperare 480 493 443 462 469 
Nr.contracte sanatorii, preventori 20 20 21 16 17 

2008 2009 2010 2011 2012 
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• Începând cu data de 1 aprilie 2010, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările ş i completările ulterioare, în asistenţa medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialitatea recuperare-reabilitare a sănătăţii, s-a modificat componenţa pachetului de servicii medicale de bază;  

Prin urmare pentru anul 2010, următoarele servicii medicale: 
o sunt aferente trimestrului I 2010: consultaţii, servicii medicale 
o sunt aferente trimestrelor II, III şi IV 2010: consultaţii, cure de tratament 
o 2011-2012 : consultaţii, cure de tratament 
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EVOLUŢIA NUMĂRULUI SERVICIILOR CONTRACTATE CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE  
AMBULATORII DE RECUPERARE  ÎN PERIOADA 2008-2012  

Nr. Consultatii 1,338,062 1,233,525 1,067,607 796,373 769,470 
Nr.servicii 16,742,874 16,600,955 3,482,779 
Nr. cure de tratament 395,140 449,862 436,593 

2008 2009 2010 2011 2012 
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Notă: În perioada 1 aprilie 2010 – 31 mai 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.265/408/2010 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, cu excepţia consultaţiilor şi serviciilor conexe actului medical, în componenţa pachetelor de servicii medicale sunt incluse doar 
consultaţii 

Începând cu data de 1 iunie 2011, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui C.N.A.S. nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de 
aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, cu modificările şi completările ulterioare, în 
componenţa pachetelor de servicii medicale sunt incluse consultaţii, servicii medicale, consultaţii şi servicii conexe actului medical. 

EVOLUŢIA NUMĂRULUI DE FURNIZORI DE MEDICAMENTE CARE AU INTRAT ÎN RELAŢII  
CONTRACTUALE CU CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ÎN PERIOADA 2002-2012 
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Nr.  

140



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
141 

 

SECŢIUNEA VII 
DOMENIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 
 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin Direcţia Juridic ş i Contencios 

Administrativ a fost parte într-un număr de 1623 de dosare în faţa instanţelor de drept civil, 

contencios administrativ, drept penal ş i alte instanţe, asigurând promovarea ş i susţinerea 

acţiunilor în instanţele de judecată, precum ş i apărarea drepturilor CNAS, în dosarele în 

care aceasta este parte, din care 110 litigii câştigate,  2 litigii pierdute, 50 cauze 

suspendate, 60 renunţări la judecata si 1217 litigii în curs de soluţionare, din care: 
- 867  litigii privind restituirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  

- 77 litigii privind drepturile funcţionarilor publici 

- 46 litigii privind contribuţia claw-back 

- 50 pretenţii 

- 74 contestaţii le executare/drepturi băneşti 

- 86 litigii CAS  

- 92 litigii privind anularea/suspendarea unor acte normative 

- 10 plângeri contravenţionale 

- 29 excepţii de nelegalitate 

- 2  excepţii de neconstituţionalitate 

- 31 litigii având ca obiect obligaţia de a face 

- 5 litigii penale 

- 246 alte cereri  

- 8 litigii privind acordarea contravalorii tratamentelor acordate in tara sau 

străinătate 

Dintre litigiile în care Direcţia Juridic si Contencios Administrativ a apărat interesele 

CNAS în anul 2012, sunt de menţionat următoarele: 

•  3 litigii cu reprezentanţi ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piață a 

medicamentelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum ş i pentru 

medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe 

bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc ş i 

pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de 

dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ş i din bugetul 

Ministerului Sănătăţii, litigii ce au avut ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor OUG nr. 104/2009 şi OUG nr. 77/2011, instanţa respingând toate cele 3 acţiuni.  
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•  29 litigii cu reprezentanţi ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a 

medicamentelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum ş i pentru 

medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe 

bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc ş i 

pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de 

dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ş i din bugetul 

Ministerului Sănătăţii, atacate în baza OUG nr. 104/2009, dosare asupra cărora instanţa nu 

s-a pronunţat în mod definit şi irevocabil până în prezent . 

•  46 litigii cu reprezentanţi ai deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a 

medicamentelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum ş i pentru 

medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe 

bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc ş i 

pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de 

dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ş i din bugetul 

Ministerului Sănătăţii, atacate în baza OUG nr. 77/2011, cu modificările ş i completările 

ulterioare, dosare asupra cărora instanţa nu s-a pronunţat în mod definit ş i irevocabil până 

în prezent . 

•  20 litigii privind anularea/suspendare Ordinelor emise de CNAS de revocare a 

mandatelor unor preşedinţi directori-generali  urmare a modificării indicatorilor de 

performanţă stabiliţi în sarcina preşedinţilor directori - generali ai caselor de asigurări de 

sănătate, aşa cum sunt reglementari de  Ordinul preşedintelui CNAS nr. 15/2008 pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de 

director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ş i a posturilor de preşedinţi-

directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de 

performanţă, încheierea contractelor de management ş i evaluarea activităţii acestora, cu 

modificările ş i completările ulterioare, dosare asupra cărora instanţa nu s-a pronunţat în 

mod definit şi irevocabil până în prezent . 

•  867 litigii privind restituirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aşa cum este 

prevăzut în Hotărârea de Guvern nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului ş i modalităţii de 

restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi a OUG nr. 15 şi nr. 17 privind 

stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor 

publice, dosare asupra cărora instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil până în 

prezent. 
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Reprezentanţi ai Direcţiei Juridic şi Contencios Administrativ,  au participat la şedinţele 

Comisiei Centrale de Arbitraj, în calitate de arbitri, asistenţi arbitrali şi secretar (într-un 

număr total de 35 de dosare, din care 2 din anii precedenţi şi 33 pe anul 2012) la litigiile 

arbitrale dintre casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale (7 spitale, 5 

medici de familie, 15 farmacii şi 7 acţiuni ale altor furnizori de servicii medicale). 

 Reprezentanţi ai Direcţiei Juridic ş i Contencios Administrativ au participat la 

şedinţele Comisiei de Evaluare Oferte a CNAS, în calitate de preşedinte/membri în 3 

proceduri de achiziţii publice ş i anume: Prescripţia Electronică, Dosarul Electronic de 

Sănătate şi Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate;  

Un reprezentant al Direcţiei Juridic şi Contencios Administrativ a participat la şedinţe 

ale Comisiei pentru Sănătate şi Familie şi Comisiilor reunite în şedinţă comună - Sănătate şi 

Familie şi Muncă şi Protecţie Socială din cadrul Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru 

Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital, Comisiei pentru Sănătate Publică din 

cadrul Senatului. 
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SECŢIUNEA VIII 

 
CONTROL ŞI MONITORIZARE 

 

A. La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

în anul 2012 au fost efectuate 28 de acţiuni de control, astfel : 

•  3 furnizori de servicii medicale şi medicamente 

•  25 de case de asigurări de sănătate  
N

Nr. 
Crt. 

 
NUMĂR  

DE 
ÎNREGIST

RARE 

 
ENTITATE 

CONTROLATA 

 
 

DATE    DESPRE   DOCUMENT 

1.   
DC  36 

 
CAS  IAŞI 

DC 36/10.02.2012  -  Raport de control efectuat       în  
perioada  30.01.2012 - 03.02.2012, conform ordin preşedinte 
nr. 23/27.01.2012 

DC 36/ -     Adresă la cabinet spre aprobarea   Raportului 
de Control nr. DC 36/10.02.2012 

2.   
DC.  44 

 
CAS -  MB 

În baza Referatului aprobat de Preşedintele CNAS, nr. DC 
44/17.02.2012,efectuarea misiunii de control privind derularea 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate la furnizorii 
de servicii medicale aflate în relaţii contractuale cu CAS-MB, 
cooptarea în echipele de control a unor specialişti cu pregătire 
economică din cadrul Direcţiei Control a CNAS, în perioada 
20.02. – 02.03.2012  respectiv: DIN Georgeta, GĂMAN 
Mariana,  PANĂ Marin  . 

3.   
DC  73 

 
CAS -  MB 

DC 73/30.03.2012  -  Raport de control efectuat       în  
perioada  15.03 .2012 – 23.03.2012,  conform ordin preşedinte 
nr. 67 / 13.03.2012 

DC 73  -     Adresă la cabinet spre aprobarea   Raportului 
de Control nr. DC  73 /30.03.2012 

4.   
DC  74 

 
CAS -  MB 

DC 74/30.03.2012  -  Raport de control efectuat       în  
perioada  15.03.2012 – 23.03.2012,  conform ordin preşedinte 
nr. 68 /13.03.2012 

DC 74/ -       Adresă la cabinet spre aprobarea    Raportului 
de Control nr. DC 74 /30.03.2012 

5.   
DC  116 

 
CAS   OLT 

DC  116/ 13.04.2012  -  Raport de control efectuat   în  
perioada  02.04 2012 – 06.04.2012, conform ordin preşedinte 
nr. 80  / 23.03.2012 

DC 116 / -       Adresă la cabinet spre aprobarea    
Raportului de Control nr. DC 116  /13.04.2012 

6.   
DC 148 

 
CAS   Brăila 

Control efectuat  în  perioada  11.05. –  11.05.2012,  
conform adresei nr. 19401/08.05.2012 a CAS Brăila aprobată 
de preşedintele CNAS  prin Referatul DC148/09.05.2012 

7.   
DC 152 

 
CAS   Brăila 

Control efectuat  în  perioada  15.05. –  18.05.2012,  
conform adresei nr. 20597/14.05.2012 a CAS Brăila aprobată 
de preşedintele CNAS  prin Referatul DC 152/ 14.05.2012   

8.   
DC 173 

 
CAS  

DAMBOVITA 

DC 173 /30.05.2012  -  Raport de control efectuat       în  
perioada  21  – 25 05.2012,  conform ordin preşedinte nr. 
143/14.05..2012 

DC 173/ -       Adresă la cabinet spre aprobarea    
Raportului de Control 

9.   
DC 177 

 
CAS 

VÂLCEA 

DC 177/ 30.05.2012  -  Raport de control efectuat  în  
perioada  22.05.2012 – 25.05.2012,  conform ordin preşedinte 
nr. 149/ /16.05.2012 



 
 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – RAPORT DE ACTIVITATE ANUL  2012 
 
 

 
145 

DC 177/ -       Adresă la cabinet spre aprobarea    
Raportului de Control  

10.   
DC 182 

 
CAS  BIHOR 

DC  182 /  05.07.2012  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  25.06.  – 29.06.2012,  conform ordin preşedinte nr. 
236/ /20.06.2012 

DC 182/05.07.2012 -    Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

11.   
DC  210 

 
CAS  IAŞI 

DC 210/ 29.06.2012  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  19.06 – 22.06.2012,  conform ordin preşedinte nr. 
222/ /15.06.2012 

DC 210 / 29.06.2010  - adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

12.   
DC 232 

 
CAS BUZĂU 

 

DC -232  / 06.07.2012 Raport de control   efectuat  în  
perioada  25.06 – 29.06.2012,  conform ordin preşedinte nr. 
221 /15.06.2012 

DC -232/06.07.2012       Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

13.   
DC 233 

 
CAS 

TELEORMAN 

 DC  233 /  06.07.2012  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  25.06.  – 29.06.2012,  conform ordin preşedinte nr. 
220/ /15.06.2012 

DC 233/06.07.2012 -    Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

14.   
DC 274 

 
CAS 

BRAILA 

DC  274/  13.07.2012  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  04 – 06.07 .2012,  conform ordin preşedinte nr. 255/ 
29.06.2012 

DC 274/13.07..2012 -    Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

15.   
DC 338 

 
CAS 

BRAILA 

DC  /  24.08.2012  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  16 – 17.08 .2012,  conform ordin preşedinte nr. 
402/14.08.2012. 

DC    /24.08.2012 -    Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

16.   
CM 348 

 
PRO IN 

LIVE        SRL 

CM 348/ 21.09.2012.  -  Raport de control   efectuat  în  
perioada  13-24.08 .2012,  conform ordin preşedinte nr. 390 / 
09.08.2012.2012 

CM 348  /21.09..2012 -    Adresă la cabinet  preşedinte 
spre aprobarea  Raportului de Control  

17.   
CM 361 

 
CAS 

NEAMŢ 

CM 361/ 07.09.2012 – Raport de control efectuat în 
perioada 29.08.2012 – 31.08.2012, conform ordin preşedinte 
nr.418/28.08.2012 

CM361/07.09.2012 - Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

18.   
CM 362 

 
CAS 

HARGHITA 

CM 362/07.09.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 29.08.2012 – 31.08.2012, conform ordin preşedinte 
nr.417/28.08.2012 

CM 362/10.09.2012 - Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

19.   
CM 408 

Furnizori de 
îngrijiri la 
domiciliu - 
Bucureşti 

CM 408/28.09.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 04.09.2012 –14.09.2012, conform ordin preşedinte 
nr.423/03.09.2012 şi nr.433/05.09.2012 

CM 408/28.09.2012 - - Adresă la cabinet  preşedinte spre 
aprobarea  Raportului de Control  

20.   
CM 419 

 
 

CAS 
VRANCEA 

CM 419/03.10.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 24.09.2012 – 25.09.2012, conform ordin preşedinte 
nr.658/21.09.2012 

CM 419/03.10.2012 – Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

21.   
CM 422 

 
CAS 

Municipiului 
Bucureşti 

CM 422/04.10.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 04.09.2012 – 14.09.2012, conform ordin preşedinte 
nr.424/03.09.2012 

CM 422/04.10.2012- Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

22.   
CM 426 

 
CAS TIMIŞ 

CM 426/05.10.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 24.09.2012 – 28.09.2012, conform ordin preşedinte 
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nr.657/21.09.2012 
CM 426/05.10.2012 – Adresă la cabinet preşedinte spre 

aprobarea Raportului de control 
23.   

CM 466 
 

 
CAS 

SUCEAVA 

CM 466/ 11.10.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada 03.10.2012 – 05.10.2012, conform ordin preşedinte 
nr.683/02.10.2012 

CM 466/ 11.10.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

24.   
CM 479 

 
CAS 

GALAŢI 

CM 479/18.10.2012 – Raport de control efectuat în 
perioada 09.10.2012 – 11.10.2012, conform ordin preşedinte 
nr. 696/08.10.2012 

CM 479/18.10.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

25.   
CM 484 

 
CAS 

PRAHOVA 

CM 484/26.10.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada  15.10.2012 – 19.10.2012, conform ordin preşedinte 
nr.703/11.10.2012 

CM 484/26.10.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

26.   
CM 526 

 
CAS CLUJ 

CM 526/12.12.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada  04.12.2012 – 07.12.2012, conform ordin preşedinte 
nr.783/04.12.2012 

CM 526/12.12.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

27.   
CM 525 

 
Institutul 

clinic Fundeni 

CM 525/12.12.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada  04.12.2012 – 07.12.2012, conform ordin preşedinte 
nr.785/04.12.2012 

CM 525/12.12.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

28.   
CM 530 

 
SC Activ 

Ortopedic SRL 

CM 530Bis/21.12.2012 - Raport de control efectuat în 
perioada  17.12.2012 – 19.12.2012, conform ordin preşedinte 
nr.799/11.12.2012 

CM 530Bis/21.12.2012 - Adresă la cabinet preşedinte spre 
aprobarea Raportului de control 

 
În anul 2012, la nivelul Direcţiei Control şi Monitorizare au fost primite şi 

soluţionate un număr de 116 petiţii, sesizări şi memorii privind unele 

disfuncţionalităţi din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, atât la nivelul 

caselor de asigurări de sănătate cât şi al furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente şi materiale sanitare, precum şi un număr de 65 de adrese. 
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B. La nivelul structurilor teritoriale de control  
În cea ce priveşte activitatea structurilor teritoriale de control, în urma centralizării datelor primite de la structurile teritoriale de control la 

nivelul Direcţiei Control şi Monitoriare a rezultat următoarea situaţie: 
Număr total de 

controale realizate in 
perioada de 

raportare 

 
Sume recuperate 

 
din care 

 
din care: 

 
 

Masuri 

N
r.

  c
rt

. 

  
 

Număr 
furnizori 
aflati in 
relatie 

contract
uala cu 

CAS 

 
 

Număr 
controale 

prevazute in 
planul de 

control anual 

 
 

Număr 
contro

ale 
prevaz
ute in 
perioa
da de 
raport

are 

 
 

Număr 
total de 

controale 
realizate 

in 
perioada 

de 
raportare 

T
em

at
ic

e 

O
pe

ra
tiv

e 

In
op

in
at

e 

 
 
 
 

Sume 
imputate 

 
 
 
 

Sume 
recuperate 

din anul 
curent 

din anii precedenti Dispuse Implementate 

A Controale la furnizorii de 
servicii medicale 

26868 7103 7095 9206 6796 1973 437 9,076,643.31 8,185,535.62 7,313,721.83 871,813.79 8691 8228 

1 Asistenta medicala primara 10,583 2853 2851 3619 2738 711 170 959,116.33 982,497.37 837,673.45 144,823.92 4813 4609 
2 Ambulatoriu de specialitate 

clinic 
2,535 722 721 990 681 215 94 1,325,308.15 799,339.76 729,154.27 70,185.49 658 605 

3 Ambulatoriu de specialitate 
paraclinic 

1,289 364 364 507 354 146 7 368,713.85 232,387.88 220,003.52 12,384.36 213 198 

4 Ambulatoriu de specialitate 
stomatologic 

3,557 875 874 979 844 132 3 134,306.91 96,474.53 92,813.77 3,660.76 301 279 

5 Asistenta medicala 
spitaliceasca 

484 157 156 501 143 264 94 3,342,105.70 3,373,343.59 3,120,666.50 252,677.09 777 729 

6 Asistenta medicala de 
urgenta si transport sanitar 

78 34 34 51 35 16 0 283,765.62 264,132.51 256,195.71 7,936.80 45 41 

7 Ingrijiri medicale la 
domiciliu 

307 136 136 181 128 51 2 95,241.12 98,383.62 95,241.12 3,142.50 30 40 

8 Asistenta medicala de 
recuperare-reabilitare 

467 158 156 222 145 66 11 457,775.64 136,576.50 104,159.63 32,416.87 113 101 

9 Furnizori de medicamente 4,950 1373 1371 1686 1311 320 55 1,828,807.15 1,920,838.75 1,581,738.10 339,100.65 1391 1287 
10 Dispozitive medicale 1,360 118 118 138 105 32 1 68,210.14 68,210.14 68,210.14 0.00 24 25 
11 Programe nationale de 

sanatate* 
1,258 313 314 332 312 20 0 213,292.70 213,350.97 207,865.62 5,485.35 326 314 

B Controale la persoane fizice 
care au obligatia sa vireze 
contributia de asigurari de 
sanatate la FNUASS 

- 672 662 514 496 18 0 - - - - 143 137 

C Controale la persoane 
juridice sau fizice  ai caror 
salariati beneficiaza de CM 
cf.OUG 158/2005 

- 424 405 370 323 13 34 - - - - 251 246 

D Controale la persoane fizice  
care beneficiaza de CM 
cf.OUG 158/2005 

- 124 137 134 90 11 33 - - - - 11 11 

 TOTAL 26868 8323 8299 10224 7705 2015 504 9076643.31 8185535.62 7313721.83 871813.79 9096 8622 
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Activitatea de control s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi a contribuit la realizarea obiectivelor generale şi specifice ale sistemului de 

asigurări sociale de sănătate. 

Au fost identificate aspecte negative care au făcut obiectul unor constatări din 

partea unor instituţii cu atribuţii de control şi/sau audit. 

Aceste probleme sunt legate în esenţă de organizarea şi funcţionarea structurilor 

de control şi necesită în acest sens o îmbunătăţire a reglementărilor în acest domeniu. 

Demersurile în acest sens au fost deja efectuate iar primele măsuri privind 

îmbunătăţirea funcţionării structurilor de control au fost dispuse prin modificarea 

Cadrului de obiective şi a reglementărilor legate de întocmirea planului anual de control 

pentru anul 2013. 

La momentul actual este în curs o acţiune de revizuire a reglementărilor privind 

activitatea de control care va fi finalizată în primul semestru al anului 2013 pentru a se  

asigura o mai bună adaptare a activităţii specifice la necesităţile reale ale sistemului. 
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SECŢIUNEA IX  
DOMENIUL AUDITULUI PUBLIC INTERN 

 
 

Structurile de audit public intern la nivelul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, se prezintă astfel:  
•  la nivelul CNAS:  structură ierarhic -  funcţională, organizată ca direcţie, având 

prevăzute 16 posturi ( 15 de execuţie şi 1 de conducere ). Până la data de 
10.12.2012, structura de audit a fost organizată ca serviciu, prevăzut cu 8 posturi, 
din care 1 de conducere; 

• la nivelul CAS:  au fost organizate 9 structuri ce exercită activităţi de audit, astfel :             
şase compartimente de audit public intern  (CAS Iaşi, Timiş, Galaţi, Prahova, Dolj, 
precum şi la nivelul CASMTCT); 2 servicii de audit public intern (CAS Braşov şi CAS 
Cluj) şi un birou de audit public intern la CAS Bucureşti, conform anexei nr. 1. De 
asemenea, activitatea de audit intern s-a exercitat la toate cele 44 de entităţi 
subordonate, fie de către structura de audit a CNAS, fie de către structurile de audit 
constituite la cele 9 case de asigurări. 

 
 Realizarea misiunilor de audit intern 
      În anul 2012, misiunile de audit desfăşurate de structura de audit intern a CNAS au 
fost: 

• Auditarea activităţilor structurilor de specialitate din cadrul CNAS, 
respectiv: Direcţia Juridic, Contencios şi Acorduri Internaţionale, Direcţia 
Statistică şi Relaţii cu Asiguraţii, Direcţia Financiar, Contabilitate şi Direcţia 
Programe Curative; 
• Auditarea activităţii desfăşurate de CAS Brăila, Timiş; 
• Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind 
conduita etică a auditorului intern şi iniţierea de măsuri corective necesare, în 
cooperare cu conducătorul entităţii publice – CASAOPSNAJ; 
• Evaluarea sistemului de management şi a structurii de audit public intern 
la CAS Prahova, Dolj, Galaţi; 
• Evaluarea sistemului de management la CAS Olt, Sibiu şi Argeş; 
• Evaluarea modului de atribuire şi derulare a contractelor de închiriere a 
sediilor CASMB; 
• Auditarea proiectului de buget pe anul 2013; 
• Auditarea activităţii comisiei de cesiuni creanţe şi a Serviciului Buget, 
Financiar, Contabilitate ale CASMB – misiune ad -hoc; 
• Activitatea Biroului decontare în asistenţa spitalicească, îngrijiri la 
domiciliu, servicii de urgenţă şi recuperare la CAS AOPSNAJ. 
 

Principalele constatări şi recomandări aferente misiunilor de audit efectuate sunt 
prezentate în cele ce urmează: 
 
Constatări: 
 
- cu ocazia contractării serviciilor medicale de medicină primară pentru anii 2011 şi 
2012, structura administrare contribuţii şi creanţe a emis adeverinţe potrivit cărora o 
serie de medici de familie nu figurau cu datorii la FNUASS, în condiţiile în care, din 
analiza fişelor individuale, s-a constatat că aceştia nu aveau achitate datoriile la zi, 
condiţie obligatorie pentru intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări, potrivit 
art. 14, alin. 1 lit. f) din HG nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului cadru privind 
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condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011 – 2012;                    
- formularele de adeverinţă de asigurat utilizate la nivelul structurii administrare 
contribuţii şi creanţe sunt semnate „în alb” de către Preşedintele – Director General al 
casei de asigurări şi de către Directorul economic, fiind ulterior multiplicate şi apoi 
completate cu datele de identificare ale persoanei care solicită adeverinţa, la momentul 
când persoana respectivă se prezintă la casa de asigurări.   
- existenţa unor facturi de bunuri şi servicii pentru activitatea proprie care nu sunt 
înregistrate la registratura instituţiei. 
- există ordonanţări de plată pentru servicii medicale la care viza CFPP are data 
ulterioară datei aprobării ordonatorului de credite. 
- referatele de aprobare/respingere a cererilor de recuperare a sumelor reprezentând 
indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru 
concedii şi indemnizaţii nu poartă viza CFPP; 
- procesul-verbal de inventariere nu conţine viza de legalitate, acordată de către 
compartimentul juridic.  
- disfuncţionalităţi în activitatea de închiriere a sediilor instituţiei; 
- reîncadrarea funcţionarilor publici s-a realizat la nivelul claselor de salarizare aferente 
funcţiilor publice de stat şi nu cele ale funcţiilor publice teritoriale, prin nerespectarea 
prevederilor Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, Anexa nr. 1, capitolul 1, lit. A.c şi ale Ordinului nr. 77 / 2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285 / 2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr. 1. 
- au fost prescrise, eliberate şi decontate prescripţii pentru medicamente pentru 
tratamentul unor boli cronice care necesită aprobarea Comisiei de experţi în afara 
perioadei de aprobare sau fără aprobare. 
- deficienţe în ceea ce priveşte acurateţea şi veridicitatea datelor înscrise pe biletele de 
trimitere pentru investigaţii paraclinice în sensul că a fost modificată data trimiterii de 
către medicul care a emis biletul de trimitere, fără a modifica în consecinţă numărul din 
registrul de consultaţie consemnat pe bilet, rezultând că acest număr figurează în două 
date diferite, nerespectându-se astfel cronologia consemnării consultaţiilor în registru; 
- Au fost validate şi decontate servicii medicale şi medicamente în baza unor 
documente care prezintă vicii de formă: 

 Prescripţii medicale care nu au completată de către beneficiar data 
eliberării;  

  Neconcordanţă între data eliberării completată de beneficiar şi cea 
inscripţionată de farmacie; 

  Data eliberării prescripţiei medicale anterioară datei prescrierii; 
 Neconcordanţă între data prezentării asiguratului menţionată la punctul 6 

pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice analize de laborator şi 
data prezentării asiguratului pentru efectuarea analizelor menţionată pe 
verso-ul biletului de trimitere. 

 
Recomandări 
 
- Întărirea mecanismului de control intern al activităţii de eliberare de adeverinţe 
solicitate de către  medici cu ocazia activităţii de contractare; 
- Realizarea controlului ierarhic pe parcursul activităţii de emitere a adeverinţelor de 
asigurat. 
- înregistrarea la registratura instituţiei a tuturor facturilor de bunuri şi servicii pentru 
activitatea proprie,  primite de casa de asigurări de sănătate. 
- aprobarea tuturor plăţilor efectuate de către casa de asigurări de sănătate doar după 
ce aceste operaţiuni au fost certificate prin viza de control financiar preventiv propriu.  
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- acordarea vizei CFPP pe referatele de aprobare/respingere a cererilor de recuperare a 
sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a 
contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi înscrierea acestor operaţiuni în registrul 
proiectelor de operaţiuni supuse vizei CFPP. 
- procesele – verbale de inventariere vor conţine viza de legalitate, aşa cum este 
prevăzut la punctul 43 din O.M.F.P.  nr. 2.861 / 2009, pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii. 
- elaborarea unei proceduri de lucru utilizată pentru achiziţia de servicii de închiriere 
imobile, aprobarea acesteia şi aducerea la cunoştinţa persoanelor responsabile pentru 
aplicare. 
- constituirea, pentru fiecare contract atribuit sau acord - cadru, a dosarului achiziţiei 
publice, cu toate documentele prevăzute în cadrul legislativ. 
- respectarea fazelor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată prevăzute de OMFP 
nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- respectarea procedurii de acordare a vizei CFPP, conform prevederilor OMFP nr. 
522/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
- încheierea de acte adiţionale în momentul expirării valabilităţii contractului, până la 
încheierea unui nou contract; 
- reîncadrarea personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
- elaborarea, aprobarea şi aducerea la cunoştinţa persoanelor implicate a unei 
proceduri de control privind verificarea şi validarea prescripţiilor medicale care necesită 
aprobarea comisiilor terapeutice. 
- constituirea unei comisii de cercetare care să verifice existenţa unor cazuri similare şi 
să aplice măsurile ce se impun, conform legislaţiei în vigoare. 
-  comunicarea rezultatelor cercetării către Structura Audit Public Intern a CNAS; 
-  întărirea mecanismului de control intern al activităţii de validare şi decontare a 
serviciilor medicale şi medicamentelor 
 
 
 
 Situaţia recomandărilor formulate de DAPI - CNAS în timpul misiunilor, se 
prezintă după cum urmează : 
• număr recomandări formulate: 148; 
• număr recomandări implementate: 126; 
• număr recomandări parţial implementate: 5; 
• număr recomandări cu termen de implementare în perioada următoare: 17. 

  
 Numărul total de misiuni de audit efectuate de structurile teritoriale de audit public 

intern în anul 2012 este de 180. 
 În cadrul misiunilor realizate, auditorii de la nivelul CAS au formulat un număr de 

951 de recomandări, situaţia prezentându-se astfel:  
• număr recomandări formulate: 951; 
• număr recomandări implementate: 614; 
• număr recomandări parţial implementate: 22; 
• număr recomandări cu termen de implementare în perioada următoare: 346. 

 Recomandările formulate prin rapoartele de audit au contribuit la îmbunătăţirea 
activităţii CNAS / caselor de asigurări de sănătate, la o mai bună gestionare a riscurilor 
precum şi la îmbunătăţirea calităţii managementului şi controlului intern. 

 În cadrul sistemului de asigurări de sănătate, gestiunea riscurilor a fost 
subordonată obiectivelor generale şi specifice, formându-se astfel un sistem integrat, 
coerent şi convergent către obiectivele generale. 
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 Acest mod de abordare a permis CNAS / caselor de asigurări de sănătate să 
definească şi să implementeze o strategie de gestionare a riscurilor care porneşte de 
la vârf şi este integrată în activităţile şi operaţiunile de rutină ale entităţilor auditate. 
Personalul de conducere, indiferent de nivelul ierarhic pe care se află, şi-a format 
abilităţile necesare gestionării pe principii de eficienţă a riscurilor. Mai mult decât atât, 
personalul CNAS / caselor de asigurări de sănătate conştientizează tot mai mult 
importanţa pe care gestionarea riscurilor o are în atingerea obiectivelor stabilite. 

În cadrul activităţii de gestionare a riscurilor, în paralel cu actualizarea 
Registrului riscurilor pe activităţi, a continuat acţiunea de formalizare a procedurilor 
operaţionale pe activităţi, aceasta constituind şi un rezultat al punerii în practică a 
recomandărilor auditului, formulate în cadrul misiunilor derulate. 

 Urmare a misiunilor de audit desfăşurate în cadrul CNAS / caselor de asigurări 

de sănătate,   s-a constatat, ca o trăsătură generală, preocuparea ordonatorilor de 

credite de a organiza controlul intern care să conducă la o bună gestiune financiară prin 

asigurarea legalităţii, regularităţii şi economicităţii în utilizarea fondurilor publice 

administrate. 

Aprecierea generală a auditorilor, deşi în misiunile de audit au fost identificate 
diferite disfuncţii, a fost aceea că în cadrul CNAS / caselor de asigurări de sănătate 
funcţionează un control intern potrivit, conducerea şi personalul demonstrând o 
atitudine cooperantă cu privire la constatările şi recomandările auditorilor.  

De asemenea, din evaluările efectuate, s-a constatat că sunt în funcţiune tehnici 
de control adecvate, însă nu suficiente, uneori diferite tehnici fiind exercitate formal. 

În perioada raportată, percepţia managementului superior şi de linie, în ceea 
ce priveşte valoarea adăugată de auditul intern, a înregistrat o evoluţie pozitivă, în 
sensul că, pentru a avea un control mai bun asupra activităţilor desfăşurate, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor instituţiei, managementul a solicitat tot mai des, 
opinia auditorilor interni. 

Un alt element care permite auditorilor să aprecieze că managementul 
superior şi de linie se sprijină pe activitatea de audit, este reprezentat de atitudinea 
cooperantă de care au dat dovadă aceştia în timpul desfăşurării misiunilor de audit, 
precum şi de participarea auditorilor  interni la reuniuni punctuale şi schimburi 
curente de informaţii. 

Creşterea nivelului de înţelegere din partea conducerii CNAS / caselor de 
asigurări de sănătate, atât privind obiectivele şi scopul activităţii de audit cât şi cu 
privire la rezultatele acestuia, s-a concretizat în principal în următoarele acţiuni: 

• avizarea de către conducere a recomandărilor auditorilor interni, în urma 
procesului de raportare; 

• solicitarea unor misiuni de consiliere informală. 
 
Prin respectarea normelor şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern, 

s-a adus un plus de valoare activităţii desfăşurate in cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate.  

Conform Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit 

intern, asigurarea calităţii misiunilor de audit implică satisfacerea aşteptărilor părţilor 

implicate în auditul intern, respectiv şi a managementului instituţiei. In misiunile 

efectuate s-au avut în vedere  obiectivele, respectiv indicatorii stabiliţi de management, 

auditul având un rol important în  îndeplinirea acestora. 
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SECŢIUNEA X  
DOMENIUL I.T. 

  
 

La nivelul direcţiei sunt asigurate, din punct de vedere tehnic, majoritatea 

proceselor IT derulate în reţeaua de calculatoare a CNAS. 

În lipsa unor persoane cu pregătire de programatori, angajate la nivelul CNAS, 

personalul direcţiei realizează, la solicitarea celorlalţi salariaţi ai CNAS software 

specific, pentru activităţile curente derulate de către aceştia - proceduri/mici aplicaţii 

pentru operaţii de nişă (importuri prelucrări in vederea importurilor, diverse statistici/date 

prelucrate in afara sistemelor). 

 Din punct de vedere funcţional reţeaua internă a CNAS este formată din 260 

computere pe care rulează următoarele aplicaţii informatice : SIUI – aplicarea 

contractului cadru si normelor specifice /decontarea serviciilor medicale; SIPE – 

Prescripţia Electronica; ERP – resurse umane, logistica, salarii, bugete, financiar 

contabilitate; EHIC – card si formulare europene; PNS – programe naţionale de 

sănătate; CEAS – Cardul Naţional de Sănătate. 

 Prin salariaţi proprii direcţiei se aplică şi politica de securitate antivirus şi de 

protecţie a datelor vehiculate în sistem, de up-date software, de reparaţii tehnice şi 

configurare a computerelor precum şi de conectare la reţeaua internă. 

 Securitate a datelor, fluxul de internet şi comunicare prin internet este asigurat 

din punct de vedere tehnic de partenerul nostru tradiţional Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale. 

În vederea asigurării funcţionalităţii aplicaţiei SIUI, personalul de specialitate al 

Direcţiei Sisteme Informatice asigură activitatea de suport pentru furnizorii de servicii 

medicale, angajatori şi asiguraţi prin sistem on-line de sesizare a erorilor precum şi 

pentru aplicaţiile de raportare on-line si call-center. 

  De asemenea, în baza protocoalelor încheiate la nivel interinstituţional, salariaţi 

anume desemnaţi din cadrul direcţiei derulează activităţi ce presupun importul de date 

furnizate de Casa Naţională de Pensii, Evidenţa Populaţiei, Ministerul Administraţiei si 

Internelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice.  

 De asemenea schimbul de date presupune si comunicare de date de la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

date referitoare la contribuabili persoane fizice. 
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 Totodată la nivelul direcţiei sunt derulate procesele tehnice de actualizare a 

nomenclatoarelor din SIUI ca urmare a modificărilor legislative intervine la prevederile 

actelor normative sau a normelor interne cu caracter normative. 

Activitatea din domeniul sistemelor informatice la nivelul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate priveşte şi activităţile legate de dezvoltarea proiectelor 

informatice din domeniul IT. 

• Proiectul “Prescripţia electronica” va reprezenta un pas important 

înainte la alinierea cu tendinţele existente în momentul de faţă în Uniunea Europeană şi 

un prim pas în translatarea tranzacţiilor din sistemul sanitar românesc într-unul 

electronic. Se vor monitoriza, în timp real, necesarul şi consumul de medicamente din 

România, se vor elimina erorile de medicaţie şi posibilele fraude din sistemul actual de 

prescripţie, şi se va implementa un sistem de control /supervizare a prescripţiei (Anexa 
19 şi Anexa 20).                     În cursul anului 2012 s-a asigurat integrarea Casei 

Asigurărilor de Sănătate a Transportatorilor, Construcţiilor şi Turismului şi a Casei 

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti în Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică.  
• Cardul electronic de asigurări de sănătate (CEAS)  este a doua componentă, 

după Prescripţia electronică, care vine să completeze iniţiativa CNAS de a avea o viziune 

globală asupra serviciilor de sănătate furnizate pacienţilor şi asiguraţilor din sistemul de asigurări 

sociale de sănătate. Obiectivele declarate ale cardului de sănătate sunt creşterea 

calităţii, eficienţei şi siguranţei în asistenţa medicală. Cu ajutorul cardului de sănătate, 

asiguratul se va putea identifica în sistem mai facil, statusul lui de asigurat fiind prompt 

anunţat furnizorului de servicii medicale. 

În acelaşi timp, prin interogarea sistemului, prezenţa titularului de card este confirmată 

la respectivul furnizor iar prin extrapolare se confirmă astfel şi prestarea unui serviciu 

către asigurat. O dezvoltare ulterioară a produsului va permite asiguratului să-şi 

exprime percepţia asupra calităţii serviciului primit. 

Cardul de sănătate va facilita accesul mai rapid şi corect al pacientului la 

serviciile medicale la care are dreptul datorită calităţii sale de asigurat, de plătitor 

constant al contribuţiei pentru sănătate; totodată, va contribui la prevenirea erorilor şi a 

fraudei, va asigura transparenţă în sistem şi va oferi o predictibilitate mai bună asupra 

întregului sistem, a solicitărilor de servicii atât pe parcursul unei perioade date cât şi ca 

dispersie teritorială (Anexa 21). 

Cardul de sănătate oferă garanţia controlului on-line al serviciilor efectuate  

eliminându-se astfel posibilitatea raportărilor şi decontărilor de servicii medicale fictive; 

fondul asigurărilor sociale de sănătate va fi astfel utilizat mai judicios, ţintit pe nevoile 
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reale ale asiguraţilor. În acest fel se vor oferi mai multe servicii medicale, mai multe 

medicamente, tratamente noi, mai eficiente. 

• Proiectul ,,Dosarul Electronic de sănătate˝  este primul din România de 

o asemenea complexitate şi printre puţinele implementate la nivel european, în 

domeniul sănătăţii.  

„Dosarul Electronic, co-finanţat prin fonduri europene (81.743.927,80 lei), 

reprezintă o nouă verigă în demersurile de informatizare a serviciilor oferite de CNAS. 

  Noul sistem va integra datele medicale relevante despre fiecare asigurat, 

oferind astfel o bază necesară în decizia actului medical. Complexitatea proiectului este 

tehnologică (prin furnizarea de servicii on-line pentru asiguraţi şi prestatorii de servicii 

medicale, cu un grad ridicat de securitate, disponibilitate şi confidenţialitate a datelor), 

medicală (prin agregarea datelor medicale relevante provenite din surse multiple), cât 

şi organizaţională (prin colaborarea prestatorilor de servicii de sănătate publică din 

România).    Dosarul Electronic de Sănătate va asigura:     

 - consolidarea datelor clinice ale pacientului, care acoperă, pentru fiecare 

pacient, întreaga durată de viaţă a acestuia;        

- suportul pentru livrarea exactă, completă şi la timp a informaţiilor printr-un 

sistem permanent on-line;          

 - asigurarea accesului privat şi securizat la datele puse la dispoziţie în DES prin 

intermediul infrastructurii cardului de sănătate;       

 - soluţie scalabilă şi extensibilă care va permite creşterea continuă, extensivă a 

informaţiilor clinice stocate;         

 - interoperabilitatea cu alte sisteme folosind standarde deschise   

 - utilizarea standardelor deschise în domeniul sănătăţii, precum HL7.  

 Implementarea sistemului informatic propus va contribui la creşterea eficienţei 
serviciilor publice oferite cetăţenilor, în concordanţă cu obiectivul Axei Prioritare 3 
privind creşterea interacţiunii între sectorul public şi cetăţeni prin valorificarea 
potenţialului TIC. Eficientizarea se manifestă prin:      
 - obţinerea unui mediu standardizat pentru evidenţa datelor, bazat pe sisteme 
performante de gestiune a bazelor de date;       
 - grad mare de integrare a datelor medicale între diverse segmente ale 
sistemelor informaţionale din asistenţa medicală;      
 - reducerea semnificativă a spaţiului necesar stocării datelor medicale;  
 - creşterea calităţii actului medical prin suportul informativ oferit structurilor 
administrative locale şi centrale;          
 - reducerea semnificativă a timpului de acces la informaţii medicale, necesare în 
situaţii de urgenţă. 
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• Sistemul Integrat Unic Integrat  - participarea la activităţile legate de 
derularea contractului pentru operarea Sistemului Informatic Unic Integrat al 
Asigurărilor de Sănătate: 

- management proiect: Comitet director, echipa tehnică de proiect. 
- analiza, urmărire actualizare versiune SIUl 
- urmărirea implementării la nivel CAS 
- urmărirea implementării la nivel CNAS 
- activităţi helpdesk 
- participare la analiza referitoare la implementarea modificărilor legislative 
- administrare SIUI: useri, actualizări nomenclatoare 
- auditare site-uri CAS. - infrastructura.echipare Data Center,verificare condiţii 

impuse prin contract şi echipamente, 
-    participarea la activităţile de predare-preluare în evidenţa contabilă a 
echipamentelor aşa cum sunt ele prevăzute în contractul SIUI    
 -    gestionarea activităţilor de suport nivel I 

• ERP participarea la activităţi implicate de Sistemul Informatic ERP         
-      activităţi helpdesk                             
-     participarea la instalarea şi actualizarea modulelor pentru Salarizare, Contabilitate, 
Resurse Umane - Siveco Analyzer                                  
-     efectuarea exportului-importului periodic al datelor din sistemul ERP          
-     asigurarea de suport tehnic şi participarea la şcolarizarea utilizatorilor modulelor 
ERP 

• Gestionarea emiterii Cardului European                                                             
-       management, aplicaţie şi bază de date drepturi şi roluri în aplicaţie la nivel 
Naţional          -      stabileşte împreună cu Direcţia Juridic Contencios şi Acorduri 
Internaţionale şi alte direcţii de specialitate caracteristicile cardului European de 
asigurări sociale de sănătate precum şi modalităţile de implementare ale acestuia                                                                     
-        export date pentru tipărire card european şi transmitere la furnizorul care 
efectuează imprimarea şi distribuţla cardului                                                                                                    
-         import date privind distribuţia cardurilor.                                                                                
-          asigurare suport tehnic pentru utilizatorii aplicaţiei din CNAS şi CAS Judeţene 

• Gestionarea obligaţiilor ce revin României cu privire la drepturile 
muncitorilor emigranţi în spaţiul UE (management drepturi şi roluri în aplicaţie la 
nivel naţional) 
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SECŢIUNEA XI 

ACHIZIŢIILE PUBLICE  
 
 
• s-a întocmit si definitivat Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2012 al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a fost aprobat in data de 18.03.2012, în 

concordanţă cu prevederile bugetare pe anul 2012 si necesarul de produse, servicii şi 

lucrări propuse de direcţiile de specialitate si aprobate a fi achiziţionate în anul 2012 

• s-au publicat in SEAP 2 Anunţuri de atribuire acorduri cadru atribuite / încheiate 

ca urmare a finalizării procedurii cerere de oferte iniţiate in anul 2011 si 2 Anunţuri de 

atribuire contracte/acorduri cadru atribuite /încheiate ca urmare a finalizării procedurii 

licitaţie deschisa iniţiate in anul 2011 

• s-au iniţiat şi derulat 11 proceduri de achiziţie publică prin cumpărare directă 

privind atribuirea de contracte de servicii şi contracte de furnizare,: pentru care s-au 

întocmit: 11 Caiete de sarcini/Specificaţii tehnice, 11 Note Justificative, 11 Studii 

comparative de piaţă pe baza ofertelor solicitate şi primite, 14 Contracte de servicii şi de 

furnizare şi 10 Acte adiţionale, asigurându-se etapa de analiză şi evaluare a ofertelor 

primite prin Comisia de Evaluare Oferte a CNAS; 

• s-au iniţiat si derulat 3 proceduri de achiziţii publice prin licitaţie deschisă privind 

atribuirea/ încheierea de contracte/acorduri cadru de servicii: din Fonduri Europene 

Nerambursabile – POSCCE Axa 3, pentru care s-au întocmit: 3 documentaţii de 

atribuire, 9 Note Justificative, 3 Referate de aprobare, 2 Anunţuri de participare 

publicate in SEAP, 4 Anunţuri de tip erată publicate în SEAP, 3 Procese verbale de 

deschidere oferte, 3 Rapoarte ale procedurii, înştiinţări privind rezultatul procedurii, 2 

Contract de servicii, 1 Contracte subsecvente, 3 acte adiţionale,  2 înştiinţări UCVAP, 

22 puncte de vedere însoţite de documentaţiile aferente împotriva a 17 de contestaţii 

depuse la CNSC, asigurându-se etapa de analiză şi evaluare a ofertelor primite prin 

Comisia de Evaluare Oferte a CNAS; 

• s-a iniţiat şi derulat o procedura de achiziţii publice prin negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare privind atribuirea de contracte de servicii pentru 

care s-au întocmit: 1 Caiete de sarcini, 2 Note Justificative, 1 Referat de aprobare, 1 

Înştiinţări UCVAP,  3 Procese Verbale de negociere 1 Procese verbale de deschidere 

oferta, 1 Raport al procedurii, 1 Contract de servicii, 1 Act Adiţional, asigurându-se 

etapa de analiză şi evaluare a ofertelor primite prin Comisia de Evaluare Oferte a 

CNAS;  
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• s-a iniţiat şi derulat achiziţia de servicii de tipărire şi distribuţie a formularelor cu 

regim   special din  sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pentru care s-au întocmit: 

8 Caiete de sarcini, 1 Nota Justificativa, 1 Invitaţie ofertant, 2 Procese Verbale de 

negociere, 1 Înştiinţare privind rezultatul procedurii; 1 Contract de servicii, 2 Acte 

Adiţionale, asigurându-se etapa de analiza si evaluare a ofertelor primite prin Comisia 

de Evaluare Oferte a CNAS;  

• s-au întocmit şi încheiat 6 Contracte subsecvente şi 2 Acte Adiţionale la Acorduri 

cadru încheiate în anul 2008, în anul 2009, respectiv în anul 2010;  
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SECŢIUNEA XII 
DOMENIUL RELAŢIILOR CU MASS – MEDIA 

 
 

 Activitatea Biroului Presă şi Purtător de Cuvânt s-a desfăşurat  potrivit 

Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

asigurând interfaţă comunicării instituţiei cu grupul ţintă, respectiv reprezentanţii media, 

jurnalişti sau reporteri. În acest context au fost redactate şi transmise 18 comunicate de 

presă şi 96 de răspunsuri întrebărilor iniţiate  de jurnalişti cu sprijinul departamentelor de 

specialitate şi a legislaţiei în vigoare.  

Biroul de Presă desfăşoară zilnic următoarele activităţi: 

• Monitorizarea apariţiilor TV ale conducerii CNAS, arhivarea 

înregistrărilor video şi audio ale acestor apariţii; 

• Realizarea Revistei presei  

• Monitorizarea şi elaborarea buletinului Prezenţa CJAS în presă pentru 

informarea operativă a conducerii.  

• Monitorizarea privind prezenţa CNAS în mediul web. şi audio şi 

informarea în timp real a conducerii instituţionale; 

 Comunicarea cu jurnaliştii s-a concretizat prin organizarea a 5 conferinţe de 

presă la care BP a asigurat logistica şi a realizat analiza feed-back-ului. Redactarea 

Listei Informaţiilor de Interes Public a constituit un obiectiv prioritar al activităţii structurii 

de presă. 

 Pe parcursul anului trecut au fost redactate 12 Analize de imagine CNAS 

focusate pe  presa centrală scrisă şi a 12 Sinteze ale apelurilor TEL VERDE, audienţe 

şi petiţii la nivel naţional pentru informarea conducerii CNAS; În plus a fost elaborată şi 

Sinteza anuală a apelurilor TEL VERDE audienţe şi petiţii la nivel de ţară. 

 A fost actualizată baza de date - contacte mass-media în vederea acreditării 

jurnaliştilor. 

 Biroul de Presă s-a ocupat de înregistrarea, elaborarea şi transmiterea a 60 de 

răspunsuri la solicitările în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

Suplimentar activităţilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

instituţiei, la nivelul Biroului de Presă salariaţii proprii au asigurat informare de 

specialitate a 2562 persoane care au solicitate îndrumări apelând linia TEL VERDE, 

informând direct publicul interesat în legătură cu modificările legislative sau explicând 

accesul la, sau după caz, acordarea serviciilor de sănătate persoanelor asigurate, 

respectiv furnizorilor de servicii de sănătate sau de medicamente şi materiale sanitare. 
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SECŢIUNEA XIII 
ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL CASEI 

NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
 
 
   În anul 2012 au fost un număr de 18 şedinţe ale Consiliului de Administraţie al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 Au fost emise de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, un număr  de 17 hotărâri, astfel : 

• Hotărârea numărul 1 din data de 31.01.2012 pentru avizarea criteriilor de 

repartizare a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2012, conform Legii nr. 293/2011 - legea bugetului de stat pe anul 2012; 

• Hotărârea numărul 2 din data de 20.03.2012 pentru avizarea modificărilor şi 

completărilor la Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin HG nr. 

1389/2010; 

• Hotărârea numărul 3 din data de 20.03.2012 privind avizarea modificărilor şi 

completărilor la Normele metodologice pentru aprobarea Contractului cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui CNAS nr. 1723/950/2011; 

• Hotărârea numărul 4 din data de 25.04.2012 pentru avizarea Raportului privind 

execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011; 

• Hotărârea numărul 5 din data de 25.04.2012 pentru  avizarea nefavorabilă a 

solicitării Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov privind transmiterea dreptului de 

proprietate a Imobilului (teren şi construcţie) situat în oraşul Rupea, str. Republicii nr. 

235, judeţul Braşov, înscris în Cartea Funciară sub nr. 1796, cu nr. top 19, 20 şi 21,  din 

proprietatea CNAS în proprietatea publică a oraşului Rupea şi în administrarea 

Consiliului Local Rupea; 

• Hotărârea numărul 6 din data de 25.04.2012 pentru  avizarea favorabilă a Listei 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 

medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, 

supusă dezbaterii în şedinţa Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate din data de 20.03.2012; 
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• Hotărârea numărul 7 din data de 23.07.2012 pentru avizarea raportului anual de 

activitate al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru anul 2011; 

• Hotărârea numărul 8 din data de 23.07.2012 privind avizarea modificărilor şi 

completărilor la Ordinul nr. 15/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de Director General al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi – directori generali ai caselor de 

asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea 

contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Hotărârea numărul 9 din 23.07.2012 pentru aprobarea proiectului bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013 şi estimarea 
acestuia pentru anii 2014 - 2016; 
• Hotărârea numărul 10 din 23.07.2012 pentru avizarea rectificării bugetul 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012; 
• Hotărârea numărul 11 din 27.07.2012 pentru avizarea organigramei Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
• Hotărârea numărul 12 din data de 18.09.2012 pentru avizarea repartizării 
influenţelor ce decurg din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2012 şi a criteriilor de repartizare ale acestuia pe case de asigurări de sănătate; 
• Hotărârea numărul 13 din data de 18.09.2012 pentru avizarea modificărilor şi 
completărilor la Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobat prin HG nr. 
1389/2010; 
• Hotărârea numărul 14 din data de 18.09.2012 privind avizarea modificărilor şi 
completărilor la Normele metodologice pentru aprobarea Contractului cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011 – 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui CNAS nr. 1723/950/2011; 
• Hotărârea numărul 15 din data de 19.11.2012 pentru avizarea modificării 
organigramei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
• Hotărârea numărul 16 din data de 20.11.2012 privind avizarea modificărilor la 
Ordinul nr. 15/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea concursului 
pentru ocuparea postului de Director General al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi a posturilor de preşedinţi – directori generali ai caselor de asigurări de 
sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de 
management şi evaluarea activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotărârea numărul 17 din data de 19.12.2012 pentru aprobarea proiectului 
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. 
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SECŢIUNEA XIV 

OBIECTIVELE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE 

SĂNĂTATE PENTRU ANUL 2013 

 
 

În anul 2013 activităţile specifice ce vor fi derulate la nivelul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate vor urmări: 

a) echitate în alocarea resurselor;  

b) servicii centrate pe pacient şi satisfacţia reală a beneficiarilor  serviciilor de 

sănătate; 

c) servicii de sănătate de calitate, la cel mai bun raport cost-calitate; 

d) responsabilităţi clar definite ale tuturor părţilor implicate în procesul de furnizare a 

serviciilor de sănătate către asiguraţi. 

 

Astfel, sunt avute în vedere următoarele direcţii de acţiune : 

1. Dirijarea eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate 

2. Asigurarea surselor de finanţare a sistemului de asigurări sociale de sănătate şi  

optimizarea mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate prestate 

asiguraţilor 

3. Eficientizarea modalităţilor de prestarea serviciilor de sănătate către asiguraţi 
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CAPITOLUL I 
Dirijarea eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate 

 

 

  Exercitarea eficientă a funcţiei de dirijare este o premisă importantă pentru 

prestarea unor servicii de sănătate calitative, pentru asigurarea corespunzătoare a 

sistemului de asigurări sociale de sănătate cu personal calificat şi cu tehnologii 

moderne. Dirijarea adecvată a sistemului permite mobilizarea resurselor financiare 

necesare, aplicarea mecanismelor de identificare a priorităţilor şi asigurarea utilizării 

raţionale şi eficiente a resurselor disponibile pentru atingerea rezultatelor dorite.  

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii deţin 

poziţii de control şi dirijare în stabilirea unui cadru regulator orientat spre o performanţă 

optimă a întregului sistem de asigurări sociale de sănătate. În acest scop se impune 

fortificarea potenţialului de resurse umane la compartimentele planificare strategică, 

management şi buget din sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Planificarea strategică, care este premisa de bază în realizarea eficientă a 

procesului de dirijare, necesită informaţii furnizate de un sistem de monitorizare şi 

evaluare solid.  

Sistemele de monitorizare şi evaluare existente operează cu date generate şi 

colectate de la casele de asigurări de sănătate din subordinea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, care nu dispun de o capacitate analitică adecvată pentru a 

transforma datele în informaţii relevante şi probe certe în vederea realizării procesului 

decizional, la nivel local. 

Receptivitatea sistemului la necesităţile asiguraţilor, depinde de gradul de 

implicare al cetăţenilor în procesul de stabilire a politicii sănătăţii. Implicarea 

beneficiarilor în procesul de planificare, de definire a priorităţilor presupune nu doar 

dreptul la opinie, ci şi transparenţa procesului de prestare a serviciilor, căci noul model 

recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, spre care se tinde, se axează pe 

pacient, garantând siguranţă maximă atât pentru beneficiari, cât şi pentru prestatorul de 

servicii.  

Obiectivul general : îmbunătăţirea dirijării sistemului de asigurări sociale de 

sănătate în vederea asigurării condiţiilor necesare implementării obiectivelor trasate în 

Programul de Guvernare 2013-2016. 
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Obiectivele specifice sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea capacităţii CNAS de elaborare şi implementare a politicilor de 

sănătate şi de planificare strategică; 

b) fortificarea capacităţii caselor de asigurări de sănătate de monitorizare şi analiză 

a proceselor derulate la nivel local; 

c) perfecţionarea mecanismelor de interconectare şi comunicare prin mijloace 

informatice; 

d) consolidarea parteneriatului intersectorial în luarea deciziilor de sănătate; 

e) creşterea gradului de implicarea efectivă a populaţiei, a autorităţilor locale şi 

profesionale în procesul de luarea deciziilor;  

f)  dezvoltarea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile în 

vederea creşterii capacităţilor tehnice de analiză automată a datelor colectate la nivelul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
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Capitolul II 
Asigurarea surselor financiare ale sistemului de asigurări sociale de sănătate şi 
optimizarea mecanismelor de plată pentru serviciile de sănătate prestate 

asiguraţilor 
 

Finanţarea este unul dintre factorii principali care determină funcţionarea durabilă 

a sistemului de asigurări sociale de sănătate şi creează condiţii favorabile de 

satisfacere a necesităţilor şi a cererii populaţiei pentru servicii medicale de calitatea. 

Aplicarea corectă şi la timp a pârghiilor de reglementare a finanţării sistemului permite 

sporirea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale, asigură utilizarea 

raţională şi eficientă a resurselor şi favorizează motivarea pozitivă a prestatorilor de 

servicii medicale. 

O cotă importantă a populaţiei are calitatea de asigurat în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate prin coasigurare, o altă cotă importantă este asigurată direct dar se 

raportează la venitul minim sau chiar la valoarea stabilită pentru persoane care conform 

evidenţelor financiare nu au niciun venit. 

De asemenea, trebuie avut în vedere corectarea cutumelor populaţiei din mediul 

rural cu venituri mici care se tratează în cadrul instituţiilor medicale din mediul urban, în 

general atunci când starea de sănătate este serios deteriorată iar sumele alocate pentru 

însănătoşire sunt ridicate. 

Persistă inechitatea, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, în contribuţiile 

financiare pentru sănătate, care derivă din flexibilitatea redusă a mecanismelor de 

colectare şi de formare a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi din 

lipsa criteriilor obiective de apreciere a gradului de vulnerabilitate socială a categoriilor 

de populaţie pentru care se alocă mijloace bugetare.  

Este relativ mare povara financiară a prestaţiilor furnizate prin sistemul de 

asigurări sociale de sănătate pentru categoriile de persoane care beneficiază de 

excluderi, sunt coasigurate, raportează venituri minime sau chiar se declară fără venit . 

Trebuie continuate reformele de implementare a mecanisme reale de sporire a 

eficienţei, în sistemul de sănătate şi a pârghiilor de motivare a prestatorului pentru 

dezvoltarea performanţelor.  
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Trebuie exprimate clar şi unitar drepturile şi obligaţiile instituţiilor medico-sanitare 

în gestionarea resurselor proprii şi a mijloacelor obţinute pentru dezvoltarea durabilă în 

scopul motivări personalului medical de a acţiona onest, dublat de stabilirea unor 

măsuri concrete de sancţionare drastică a fraudelor. 

Trebuie sporită implicarea autorităţilor administraţiei publice locale la dezvoltarea 

infrastructurii medico-sanitare din teritoriu. 

Persistă din inerţie investiţiile făcute în boală şi nu în sănătate, dar este tot mai 

evidentă şi justificată necesitatea de a investi în profilaxie şi promovarea sănătăţii. 

 

Obiectivul general : îmbunătăţirea finanţării şi a mecanismelor de plată pentru 

serviciile de sănătate prestate asiguraţilor 

 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate; 

b) îmbunătăţirea mecanismelor de contractare a serviciilor şi decontare a serviciilor 

prestare asiguraţilor; 

c) sporirea echităţii şi transparenţei în alocarea resurselor financiare ale Fondului 

Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 
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Capitolul III 

Eficientizarea modalităţilor de prestarea serviciilor de sănătate către asiguraţi 

 

Trebuie continuaţi paşii  de reformă a reţelei medicale spre întărirea rolului 

prioritar al asistenţei medicale primare ( atât în mediul urban cât mai ales în mediul 

rural), care oferă cel mai înalt grad de accesibilitate şi continuitate a serviciilor medicale. 

Dar pentru ca reforma din domeniul sanitar să se soldeze cu rezultatele scontate 

este imperios necesar să se creeze infrastructuri fizice moderne, dotate cu echipament 

adecvat, consumabile şi medicamente necesare şi cu personal medical competent, 

retribuit în mod just. Aici un rol important trebuie să îl deţină autorităţile locale şi 

Ministerul Sănătăţii care să stabilească împreună strategii de dezvoltare şi dotare .  

Este la fel de importantă raţionalizarea continuă a infrastructurii spitaliceşti şi 

dezvoltarea centrelor de performanţă axate pe tehnologii avansate, proporţional 

distribuite, dar şi raţional utilizate pentru asigurarea accesului echitabil al pacienţilor din 

întreaga ţară.  

În pofida realizărilor considerabile înregistrate în ultimii ani, agenda reformei din 

sistemul de asigurări sociale de sănătate este departe de a fi finalizată, iar progresele 

atinse până în prezent nu au însemnat şi reuşita unor indicatori esenţiali, cum ar fi 

calitatea serviciilor de sănătate, creşterea gradului de satisfacţie al asiguraţilor, 

creşterea accesibilităţii populaţiei, în special din zonele rurale, la servicii de sănătate 

moderne în mediul rural.   

Calitatea încă insuficientă a serviciilor de sănătate prestate este condiţionată, în 

mare măsură, de lipsa mecanismelor concrete care să determine furnizorii de servicii 

medicale să asigure satisfacerea maximă a beneficiarilor, de abordarea fragmentară a 

managementului calităţii, de mecanismele insuficient dezvoltate de motivare a 

prestatorului în funcţie de performanţele acestuia.   

Procesul de acreditare deşi obligatoriu pentru toţi prestatorii la contractarea 

serviciilor, permite o serie de derogări, iar aspectele care au făcut obiectul derogărilor 

deşi sunt stabilite termene şi măsuri de corecţie trebuie urmărite spre a fi implementate.  

Ar trebui utilizate mai puternic posibilităţile contractării ca instrument de 

îmbunătăţire a alocării resurselor pe baza necesităţilor populaţiei şi de motivare a 

prestatorilor în vederea obţinerii celor mai bune rezultate. De asemenea, este insuficient 

dezvoltat setul de indicatori de performanţă (standarde de costuri) pentru remunerarea 

prestatorilor pe bază de rezultate. 
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Infrastructurile instituţionale nu corespund exigenţei de prestare a serviciilor de 

calitate înaltă (traseele clinice sunt învechite la nivelul anilor 70 iar racordarea lor la 

necesităţile actuale se face cu un cost ridicat pe termen mediu şi lung astfel că soluţia 

optimă este construirea green-field a unor spitale noi ceea ce presupune alocarea unor 

resurse financiare mari pe termen scurt) .  

 Utilizarea mijloacelor moderne I.T, va permite creşterea eficienţei în sistem, în 

beneficiul asiguraţilor. 

 Platforme I.T. ca prescripţia electronică, dosarul electronic al pacientului, cardul 

electronic de sănătate vor asigura accesul facil si complet la date medicale, evitându-se 

alocarea de resurse în mod ineficient, pentru a obţine date şi informaţii medicale deja 

analizate şi stocate. 

 Interoperativitatea  sistemelor va creşte gradul de alocare eficientă a resurselor 

financiare. 

 Stocarea datelor  centralizat şi în format electronic va asigura accesul facil la 

astfel de date medicale, coroborarea lor în timp real, vizualizarea istoricului medical, 

posibilitatea de actualizare permanentă a datelor, furnizarea de opinii de specialitate de 

înalt grad profesional. 

 Toate acestea vor conduce la creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor.  

Obiectivul general : organizarea şi prestarea graduala serviciilor de sănătate, în 

formă electronică.   

 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

a) promovarea asistentei medicale integrate şi asigurarea continuităţii serviciilor 

medicale pentru soluţionarea problemelor de sănătate ale populaţiei; 

b) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi creşterea nivelului de  satisfacţie a 

beneficiarilor sistemului de asigurări sociale de sănătate prin dezvoltarea sistemelor de 

evidenţă electronică în prestarea serviciilor (Platforma Sistemul Informatic Unic Integrat, 

Proiectul Reţeta electronică, Proiectul Cardul electronic de sănătate, Proiectul Dosarul 

electronic al pacientului) 
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ANEXE 
 

ANEXA 1 
 

    Anexa 1 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR TOTALE IN ANUL-2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi an 
2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 272.106,5 271.585,4 99,8% 
2 ARAD 339.059,1 338.674,8 99,9% 
3 ARGES 455.668,3 455.240,2 99,9% 
4 BACAU 423.069,3 422.670,0 99,9% 
5 BIHOR 523.947,3 522.130,3 99,7% 
6 BISTRITA 167.753,7 167.346,5 99,8% 
7 BOTOSANI 242.167,1 241.282,1 99,6% 
8 BRASOV 453.032,3 452.491,0 99,9% 
9 BRAILA 284.084,3 283.711,9 99,9% 

10 BUZAU 275.247,2 274.659,8 99,8% 
11 CARAS 185.972,3 185.795,5 99,9% 
12 CALARASI 145.151,4 142.441,8 98,1% 
13 CLUJ 911.936,6 910.821,8 99,9% 
14 CONSTANTA 557.120,2 556.889,7 100,0% 
15 COVASNA 153.121,0 152.982,1 99,9% 
16 DAMBOVITA 321.064,3 320.384,7 99,8% 
17 DOLJ 574.107,5 573.517,0 99,9% 
18 GALATI 348.665,6 348.366,1 99,9% 
19 GIURGIU 118.510,9 118.340,7 99,9% 
20 GORJ 217.201,0 216.724,1 99,8% 
21 HARGHITA 210.758,0 210.515,6 99,9% 
22 HUNEDOARA 390.385,4 389.976,5 99,9% 
23 IALOMITA 143.836,2 143.737,1 99,9% 
24 IASI 919.846,9 919.099,0 99,9% 
25 MARAMURES 374.102,0 373.327,6 99,8% 
26 MEHEDINTI 174.375,7 173.864,8 99,7% 
27 MURES 584.942,5 583.930,1 99,8% 
28 NEAMT 307.326,7 306.926,5 99,9% 
29 OLT 278.275,1 276.769,4 99,5% 
30 PRAHOVA 549.409,6 548.920,7 99,9% 
31 SATU-MARE 229.534,8 229.092,5 99,8% 
32 SALAJ 170.149,7 169.932,6 99,9% 
33 SIBIU 381.107,1 379.617,5 99,6% 
34 SUCEAVA 341.342,1 340.488,6 99,7% 
35 TELEORMAN 231.423,1 231.158,3 99,9% 
36 TIMIS 740.580,7 737.972,3 99,6% 
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37 TULCEA 132.453,0 132.042,7 99,7% 
38 VASLUI 260.142,9 259.848,6 99,9% 
39 VALCEA 282.686,1 282.461,2 99,9% 
40 VRANCEA 218.843,5 218.576,9 99,9% 
41 BUCURESTI 3.802.129,1 3.791.677,0 99,7% 
42 ILFOV 137.449,9 137.397,5 100,0% 
43 OPSNAJ 652.258,4 642.465,3 98,5% 
44 MTCT 215.428,7 215.133,8 99,9% 
45 CNAS 926.789,2 808.341,9 87,2% 

TOTAL 19.715.064,0 19.459.329,1 98,7% 
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ANEXA 2 
 

    Anexa 1b 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA SOCIALA IN ANUL - 
2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 2012 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 13.280,0 13.279,8 100,0% 
2 ARAD 21.730,0 21.726,2 100,0% 
3 ARGES 22.997,0 22.997,0 100,0% 
4 BACAU 14.012,0 14.012,0 100,0% 
5 BIHOR 25.070,0 25.066,3 100,0% 
6 BISTRITA 6.635,0 6.631,6 99,9% 
7 BOTOSANI 8.120,0 8.120,0 100,0% 
8 BRASOV 18.720,0 18.719,3 100,0% 
9 BRAILA 10.030,0 10.029,5 100,0% 

10 BUZAU 10.200,0 10.200,0 100,0% 
11 CARAS 4.522,0 4.522,0 100,0% 
12 CALARASI 4.630,0 4.630,0 100,0% 
13 CLUJ 39.370,0 39.368,8 100,0% 
14 CONSTANTA 21.810,0 21.797,3 99,9% 
15 COVASNA 6.680,0 6.680,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 8.660,0 8.636,3 99,7% 
17 DOLJ 12.120,0 12.120,0 100,0% 
18 GALATI 13.440,0 13.440,0 100,0% 
19 GIURGIU 3.180,0 3.180,0 100,0% 
20 GORJ 10.432,0 10.432,0 100,0% 
21 HARGHITA 12.230,0 12.228,3 100,0% 
22 HUNEDOARA 16.040,0 16.039,9 100,0% 
23 IALOMITA 5.448,0 5.448,0 100,0% 
24 IASI 21.890,0 21.890,0 100,0% 
25 MARAMURES 16.530,0 16.527,4 100,0% 
26 MEHEDINTI 4.461,0 4.461,0 100,0% 
27 MURES 24.050,0 24.047,0 100,0% 
28 NEAMT 10.250,0 10.246,0 100,0% 
29 OLT 6.791,0 6.791,0 100,0% 
30 PRAHOVA 21.335,0 21.335,0 100,0% 
31 SATU-MARE 10.031,0 10.030,4 100,0% 
32 SALAJ 5.920,0 5.920,0 100,0% 
33 SIBIU 34.240,0 34.232,6 100,0% 
34 SUCEAVA 11.550,0 11.512,2 99,7% 
35 TELEORMAN 7.510,0 7.508,1 100,0% 
36 TIMIS 26.270,0 26.270,0 100,0% 
37 TULCEA 5.229,0 5.229,0 100,0% 
38 VASLUI 6.830,0 6.830,0 100,0% 
39 VALCEA 9.220,0 9.215,7 100,0% 
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40 VRANCEA 5.870,0 5.869,6 100,0% 
41 BUCURESTI 570.682,4 570.608,8 100,0% 
42 ILFOV 13.780,0 13.780,0 100,0% 
43 OPSNAJ 665,0 664,2 99,9% 
44 MTCT 35,6 35,5 99,8% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 1.122.496,0 1.122.307,6 100,0% 
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ANEXA 3 

    Anexa 3 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU PRODUSE FARMACEUTICE, 
MATERIALE SANITARE SPECIFICE SI DISPOZITIVE MEDICALE IN 

PERIOADA ANUL-2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 110.383,6 83.520,6 75,7% 
2 ARAD 125.550,2 93.784,0 74,7% 
3 ARGES 196.730,0 144.053,9 73,2% 
4 BACAU 164.219,4 121.508,1 74,0% 
5 BIHOR 193.625,2 141.807,7 73,2% 
6 BISTRITA 66.655,2 48.498,4 72,8% 
7 BOTOSANI 79.610,1 58.538,3 73,5% 
8 BRASOV 180.113,4 133.186,5 73,9% 
9 BRAILA 106.158,3 76.229,5 71,8% 

10 BUZAU 103.018,5 77.029,3 74,8% 
11 CARAS 64.389,9 47.614,5 73,9% 
12 CALARASI 48.932,1 36.642,9 74,9% 
13 CLUJ 356.831,0 265.352,5 74,4% 
14 CONSTANTA 222.427,1 165.287,0 74,3% 
15 COVASNA 59.195,5 44.653,3 75,4% 
16 DAMBOVITA 143.989,0 106.761,8 74,1% 
17 DOLJ 242.966,9 176.080,7 72,5% 
18 GALATI 121.281,5 89.920,5 74,1% 
19 GIURGIU 49.169,3 34.864,7 70,9% 
20 GORJ 64.590,4 48.238,8 74,7% 
21 HARGHITA 65.238,9 49.130,6 75,3% 
22 HUNEDOARA 144.005,6 106.271,5 73,8% 
23 IALOMITA 58.411,6 43.845,2 75,1% 
24 IASI 322.149,5 238.556,8 74,1% 
25 MARAMURES 153.830,0 114.304,6 74,3% 
26 MEHEDINTI 64.883,0 48.467,0 74,7% 
27 MURES 204.059,5 149.394,4 73,2% 
28 NEAMT 115.637,6 82.075,6 71,0% 
29 OLT 100.380,7 73.678,0 73,4% 
30 PRAHOVA 263.142,0 196.461,6 74,7% 
31 SATU-MARE 87.125,6 63.737,2 73,2% 
32 SALAJ 68.284,9 48.877,4 71,6% 
33 SIBIU 151.557,1 113.362,4 74,8% 
34 SUCEAVA 120.370,9 88.858,7 73,8% 
35 TELEORMAN 92.562,9 66.493,2 71,8% 
36 TIMIS 286.650,3 215.591,6 75,2% 
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37 TULCEA 55.125,7 41.131,7 74,6% 
38 VASLUI 89.443,6 64.888,4 72,5% 
39 VALCEA 119.438,3 88.796,2 74,3% 
40 VRANCEA 82.366,1 60.201,2 73,1% 
41 BUCURESTI 1.344.608,1 1.010.793,7 75,2% 
42 ILFOV 51.346,9 37.640,5 73,3% 
43 OPSNAJ 259.516,2 193.323,5 74,5% 
44 MTCT 68.507,3 51.125,6 74,6% 
45 CNAS 616.556,4 431.585,0 70,0% 

TOTAL 7.701.937,8 5.672.513,0 73,7% 
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ANEXA 4 

 

    Anexa 4 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI FARA 
CONTRIBUTIE PERSONALA  IN PERIOADA ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 78.668,1 78.668,1 100,0% 
2 ARAD 76.740,9 76.740,9 100,0% 
3 ARGES 148.951,4 148.951,4 100,0% 
4 BACAU 108.275,8 108.275,8 100,0% 
5 BIHOR 122.263,7 122.263,7 100,0% 
6 BISTRITA 42.892,2 42.892,2 100,0% 
7 BOTOSANI 56.321,8 56.321,8 100,0% 
8 BRASOV 118.723,2 118.723,2 100,0% 
9 BRAILA 79.423,2 79.423,2 100,0% 

10 BUZAU 76.807,1 76.807,0 100,0% 
11 CARAS 41.746,8 41.746,7 100,0% 
12 CALARASI 39.476,5 39.476,5 100,0% 
13 CLUJ 167.544,9 167.544,8 100,0% 
14 CONSTANTA 166.540,0 166.540,0 100,0% 
15 COVASNA 39.778,5 39.778,5 100,0% 
16 DAMBOVITA 97.394,3 97.394,3 100,0% 
17 DOLJ 161.242,2 161.242,2 100,0% 
18 GALATI 77.048,0 77.048,0 100,0% 
19 GIURGIU 37.229,1 37.229,1 100,0% 
20 GORJ 44.041,8 44.041,8 100,0% 
21 HARGHITA 42.618,2 42.618,1 100,0% 
22 HUNEDOARA 90.529,7 90.529,7 100,0% 
23 IALOMITA 42.777,8 42.777,8 100,0% 
24 IASI 198.145,3 198.145,3 100,0% 
25 MARAMURES 94.981,0 94.981,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 43.280,1 43.279,9 100,0% 
27 MURES 123.318,1 123.318,1 100,0% 
28 NEAMT 77.201,8 77.201,8 100,0% 
29 OLT 65.588,1 65.588,1 100,0% 
30 PRAHOVA 183.749,1 183.749,1 100,0% 
31 SATU-MARE 61.320,8 61.320,8 100,0% 
32 SALAJ 46.757,7 46.757,7 100,0% 
33 SIBIU 96.376,0 96.376,0 100,0% 
34 SUCEAVA 79.661,3 79.661,3 100,0% 
35 TELEORMAN 71.058,4 71.058,3 100,0% 
36 TIMIS 176.695,5 176.695,5 100,0% 
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37 TULCEA 41.138,4 41.138,4 100,0% 
38 VASLUI 60.748,6 60.748,5 100,0% 
39 VALCEA 85.245,5 85.244,4 100,0% 
40 VRANCEA 62.098,3 62.098,3 100,0% 
41 BUCURESTI 765.393,3 765.393,6 100,0% 
42 ILFOV 45.681,7 45.681,7 100,0% 
43 OPSNAJ 201.995,9 201.995,8 100,0% 
44 MTCT 53.974,6 53.974,6 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 4.605.441,5 4.591.443,4 99,7% 
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           ANEXA 5 

 

    Anexa 5 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE PENTRU BOLI 
CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE IN PROGRAMELE 

NATIONALE CU SCOP CURATIV IN ANUL - 2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 27.209,2 27.209,2 100,0% 
2 ARAD 42.470,5 42.470,5 100,0% 
3 ARGES 37.718,1 37.718,1 100,0% 
4 BACAU 45.951,9 45.951,9 100,0% 
5 BIHOR 62.225,8 62.225,8 100,0% 
6 BISTRITA 19.682,6 19.682,6 100,0% 
7 BOTOSANI 20.862,4 20.862,4 100,0% 
8 BRASOV 52.620,6 52.620,6 100,0% 
9 BRAILA 24.478,6 24.478,5 100,0% 

10 BUZAU 22.811,6 22.811,6 100,0% 
11 CARAS 20.141,1 20.141,1 100,0% 
12 CALARASI 7.343,7 7.343,0 100,0% 
13 CLUJ 174.177,9 174.177,7 100,0% 
14 CONSTANTA 46.624,5 46.624,5 100,0% 
15 COVASNA 16.911,3 16.911,3 100,0% 
16 DAMBOVITA 40.661,8 40.661,8 100,0% 
17 DOLJ 70.108,9 70.108,0 100,0% 
18 GALATI 36.863,4 36.863,4 100,0% 
19 GIURGIU 10.435,2 10.435,2 100,0% 
20 GORJ 17.812,6 17.812,6 100,0% 
21 HARGHITA 18.433,5 18.433,5 100,0% 
22 HUNEDOARA 44.815,1 44.815,1 100,0% 
23 IALOMITA 13.241,7 13.241,7 100,0% 
24 IASI 111.479,9 111.479,8 100,0% 
25 MARAMURES 49.688,2 49.688,2 100,0% 
26 MEHEDINTI 18.729,0 18.728,9 100,0% 
27 MURES 70.487,9 70.487,9 100,0% 
28 NEAMT 33.519,0 33.519,0 100,0% 
29 OLT 27.498,5 27.498,5 100,0% 
30 PRAHOVA 64.920,9 64.920,9 100,0% 
31 SATU-MARE 21.543,9 21.543,9 100,0% 
32 SALAJ 18.684,4 18.684,4 100,0% 
33 SIBIU 49.987,8 49.987,8 100,0% 
34 SUCEAVA 34.867,1 34.867,1 100,0% 
35 TELEORMAN 17.152,7 17.152,4 100,0% 
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36 TIMIS 101.462,5 101.462,5 100,0% 
37 TULCEA 10.637,9 10.637,9 100,0% 
38 VASLUI 25.267,5 25.267,5 100,0% 
39 VALCEA 27.251,5 27.251,4 100,0% 
40 VRANCEA 17.007,0 17.007,0 100,0% 
41 BUCURESTI 539.851,2 536.739,9 99,4% 
42 ILFOV 4.055,2 4.055,2 100,0% 
43 OPSNAJ 50.561,4 50.561,4 100,0% 
44 MTCT 12.167,7 12.167,7 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 2.180.422,7 2.177.309,0 99,9% 
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           ANEXA 6 

 

    Anexa 6 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SANITARE 
SPECIFICE UTILIZATE IN PROGRAMELE NATIONALE CU SCOP 

CURATIV IN ANUL - 2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 2.209,4 2.118,3 95,9% 
2 ARAD 2.018,2 1.905,7 94,4% 
3 ARGES 1.800,4 1.709,7 95,0% 
4 BACAU 3.161,8 2.916,2 92,2% 
5 BIHOR 5.856,6 5.561,6 95,0% 
6 BISTRITA 1.487,5 1.360,7 91,5% 
7 BOTOSANI 813,9 756,4 92,9% 
8 BRASOV 4.425,7 4.236,6 95,7% 
9 BRAILA 861,2 817,6 94,9% 

10 BUZAU 1.405,7 1.337,2 95,1% 
11 CARAS 1.510,1 1.418,2 93,9% 
12 CALARASI 458,9 435,4 94,9% 
13 CLUJ 7.895,2 7.441,9 94,3% 
14 CONSTANTA 1.930,6 1.781,7 92,3% 
15 COVASNA 1.418,7 1.350,7 95,2% 
16 DAMBOVITA 1.841,9 1.722,5 93,5% 
17 DOLJ 3.498,8 3.327,8 95,1% 
18 GALATI 2.535,8 2.397,5 94,5% 
19 GIURGIU 314,0 301,2 95,9% 
20 GORJ 1.232,0 1.224,6 99,4% 
21 HARGHITA 2.210,3 2.112,1 95,6% 
22 HUNEDOARA 2.373,7 2.266,0 95,5% 
23 IALOMITA 489,1 456,8 93,4% 
24 IASI 7.664,3 7.427,9 96,9% 
25 MARAMURES 3.314,7 3.124,1 94,2% 
26 MEHEDINTI 1.338,0 1.258,7 94,1% 
27 MURES 5.568,6 5.332,0 95,8% 
28 NEAMT 2.449,9 2.311,7 94,4% 
29 OLT 2.122,2 2.004,9 94,5% 
30 PRAHOVA 3.500,9 3.303,7 94,4% 
31 SATU-MARE 1.632,0 1.527,8 93,6% 
32 SALAJ 1.497,8 1.424,0 95,1% 
33 SIBIU 2.843,2 2.676,5 94,1% 
34 SUCEAVA 3.322,5 3.092,9 93,1% 
35 TELEORMAN 820,9 780,7 95,1% 
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36 TIMIS 4.120,3 3.942,2 95,7% 
37 TULCEA 930,4 871,9 93,7% 
38 VASLUI 1.679,6 1.579,8 94,1% 
39 VALCEA 1.575,4 1.497,3 95,0% 
40 VRANCEA 784,8 737,8 94,0% 
41 BUCURESTI 18.711,8 17.895,3 95,6% 
42 ILFOV 43,0 39,1 91,1% 
43 OPSNAJ 914,9 862,5 94,3% 
44 MTCT 823,1 768,9 93,4% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 120.313,5 111.416,0 92,6% 
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ANEXA 7 
 

    Anexa 7 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII MEDICALE DE 
HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 0,0 0,0   
2 ARAD 2.223,6 2.223,6 100,0% 
3 ARGES 4.577,0 4.577,0 100,0% 
4 BACAU 3.112,0 3.111,7 100,0% 
5 BIHOR 0,0 0,0   
6 BISTRITA 1.065,0 1.065,0 100,0% 
7 BOTOSANI 0,0 0,0   
8 BRASOV 1.021,0 1.021,0 100,0% 
9 BRAILA 0,0 0,0   

10 BUZAU 0,0 0,0   
11 CARAS 142,0 141,6 99,7% 
12 CALARASI 0,0 0,0   
13 CLUJ 2.566,0 2.565,7 100,0% 
14 CONSTANTA 4.200,0 4.200,0 100,0% 
15 COVASNA 0,0 0,0   
16 DAMBOVITA 1.340,0 1.340,0 100,0% 
17 DOLJ 4.468,0 4.468,0 100,0% 
18 GALATI 2.247,4 2.247,4 100,0% 
19 GIURGIU 0,0 0,0   
20 GORJ 0,0 0,0   
21 HARGHITA 0,0 0,0   
22 HUNEDOARA 3.860,0 3.734,0 96,7% 
23 IALOMITA 566,0 559,8 98,9% 
24 IASI 790,0 790,0 100,0% 
25 MARAMURES 3.537,0 3.537,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 0,0 0,0   
27 MURES 0,0 0,0   
28 NEAMT 0,0 0,0   
29 OLT 2.826,8 2.826,8 100,0% 
30 PRAHOVA 6.224,0 6.224,0 100,0% 
31 SATU-MARE 751,0 751,0 100,0% 
32 SALAJ 0,0 0,0   
33 SIBIU 334,0 334,0 100,0% 
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34 SUCEAVA 0,0 0,0   
35 TELEORMAN 2.015,0 2.015,0 100,0% 
36 TIMIS 1.688,0 1.688,0 100,0% 
37 TULCEA 1.555,0 1.555,0 100,0% 
38 VASLUI 0,0 0,0   
39 VALCEA 3.124,0 3.124,0 100,0% 
40 VRANCEA 829,0 829,0 100,0% 
41 BUCURESTI 9.746,7 8.959,5 91,9% 
42 ILFOV 0,0 0,0   
43 OPSNAJ 2.565,0 2.565,0 100,0% 
44 MTCT 1.102,0 1.101,7 100,0% 
45 CNAS 616.556,4 616.551,6 100,0% 

TOTAL 685.032,0 684.106,3 99,9% 
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ANEXA 8 

 

    Anexa 8 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII MEDICALE IN 
AMBULATOR IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 31.499,0 22.758,1 72,3% 
2 ARAD 41.666,6 29.657,3 71,2% 
3 ARGES 57.459,1 40.701,6 70,8% 
4 BACAU 51.697,4 37.420,9 72,4% 
5 BIHOR 62.565,9 42.543,3 68,0% 
6 BISTRITA 21.521,1 15.630,6 72,6% 
7 BOTOSANI 28.628,9 20.519,6 71,7% 
8 BRASOV 53.806,8 37.476,2 69,6% 
9 BRAILA 22.914,3 16.580,7 72,4% 

10 BUZAU 33.014,4 23.780,4 72,0% 
11 CARAS 26.041,0 18.458,8 70,9% 
12 CALARASI 20.463,8 14.545,3 71,1% 
13 CLUJ 60.930,0 44.692,8 73,4% 
14 CONSTANTA 76.537,2 55.475,2 72,5% 
15 COVASNA 17.656,2 12.406,4 70,3% 
16 DAMBOVITA 36.298,4 25.691,6 70,8% 
17 DOLJ 68.269,0 49.050,6 71,8% 
18 GALATI 39.294,8 28.127,7 71,6% 
19 GIURGIU 17.679,9 12.806,1 72,4% 
20 GORJ 30.961,1 22.214,9 71,8% 
21 HARGHITA 22.141,9 16.368,4 73,9% 
22 HUNEDOARA 37.579,0 26.984,5 71,8% 
23 IALOMITA 21.449,0 14.864,8 69,3% 
24 IASI 90.737,2 66.598,2 73,4% 
25 MARAMURES 42.595,7 31.066,8 72,9% 
26 MEHEDINTI 22.976,6 16.280,1 70,9% 
27 MURES 56.030,1 40.780,1 72,8% 
28 NEAMT 37.813,9 27.282,5 72,1% 
29 OLT 33.700,5 24.314,5 72,1% 
30 PRAHOVA 58.430,9 41.789,8 71,5% 
31 SATU-MARE 30.626,1 21.917,8 71,6% 
32 SALAJ 17.693,0 12.764,8 72,1% 
33 SIBIU 37.037,2 26.102,0 70,5% 
34 SUCEAVA 48.264,0 34.287,4 71,0% 
35 TELEORMAN 29.984,4 21.324,7 71,1% 
36 TIMIS 81.926,4 56.133,2 68,5% 
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37 TULCEA 17.945,7 13.051,0 72,7% 
38 VASLUI 30.551,2 21.752,6 71,2% 
39 VALCEA 36.571,7 25.892,0 70,8% 
40 VRANCEA 22.392,4 16.054,0 71,7% 
41 BUCURESTI 329.699,5 233.460,8 70,8% 
42 ILFOV 25.114,0 17.534,3 69,8% 
43 OPSNAJ 99.929,2 62.830,3 62,9% 
44 MTCT 24.008,9 17.141,7 71,4% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 2.086.239,4 1.457.114,3 69,8% 
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ANEXA 9 
 

 

    Anexa 9 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 
PRIMARA IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 22.943,6 22.943,6 100,0% 
2 ARAD 25.838,7 25.707,5 99,5% 
3 ARGES 39.516,6 39.507,0 100,0% 
4 BACAU 34.555,0 34.554,2 100,0% 
5 BIHOR 37.051,3 36.960,6 99,8% 
6 BISTRITA 16.526,5 16.520,7 100,0% 
7 BOTOSANI 22.408,4 22.408,4 100,0% 
8 BRASOV 33.570,7 33.478,8 99,7% 
9 BRAILA 16.507,7 16.495,0 99,9% 

10 BUZAU 23.173,4 23.155,4 99,9% 
11 CARAS 17.307,9 17.305,5 100,0% 
12 CALARASI 14.544,2 14.200,7 97,6% 
13 CLUJ 36.108,0 36.068,5 99,9% 
14 CONSTANTA 41.078,5 41.045,5 99,9% 
15 COVASNA 12.354,4 12.337,3 99,9% 
16 DAMBOVITA 25.712,0 25.710,3 100,0% 
17 DOLJ 44.100,0 43.930,5 99,6% 
18 GALATI 30.224,5 30.191,5 99,9% 
19 GIURGIU 13.553,5 13.449,9 99,2% 
20 GORJ 22.995,1 22.763,2 99,0% 
21 HARGHITA 16.524,0 16.509,5 99,9% 
22 HUNEDOARA 26.662,9 26.598,9 99,8% 
23 IALOMITA 15.251,7 15.220,5 99,8% 
24 IASI 46.667,9 46.656,6 100,0% 
25 MARAMURES 28.148,9 28.148,9 100,0% 
26 MEHEDINTI 15.465,7 15.455,8 99,9% 
27 MURES 34.202,2 33.916,6 99,2% 
28 NEAMT 27.818,2 27.698,4 99,6% 
29 OLT 24.663,5 23.930,9 97,0% 
30 PRAHOVA 38.901,0 38.901,0 100,0% 
31 SATU-MARE 23.101,5 22.884,0 99,1% 
32 SALAJ 13.437,5 13.437,5 100,0% 
33 SIBIU 26.782,0 26.343,8 98,4% 
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34 SUCEAVA 31.002,9 31.001,5 100,0% 
35 TELEORMAN 21.610,8 21.539,4 99,7% 
36 TIMIS 44.558,6 43.056,6 96,6% 
37 TULCEA 11.642,1 11.642,1 100,0% 
38 VASLUI 22.230,1 22.131,3 99,6% 
39 VALCEA 23.081,8 23.039,8 99,8% 
40 VRANCEA 16.728,3 16.727,2 100,0% 
41 BUCURESTI 98.024,9 97.939,8 99,9% 
42 ILFOV 15.047,0 15.044,8 100,0% 
43 OPSNAJ 51.323,1 41.837,1 81,5% 
44 MTCT 9.183,0 9.183,0 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 1.241.166,0 1.197.579,0 96,5% 
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ANEXA 10 
 

    Anexa 10 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 
PENTRU SPECIALITATI CLINICE IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 3.804,8 3.804,8 100,0% 
2 ARAD 6.507,4 6.507,4 100,0% 
3 ARGES 9.172,6 9.172,6 100,0% 
4 BACAU 8.211,4 8.211,4 100,0% 
5 BIHOR 8.632,3 8.632,3 100,0% 
6 BISTRITA 2.456,3 2.456,3 100,0% 
7 BOTOSANI 3.201,0 3.201,0 100,0% 
8 BRASOV 7.712,0 7.712,0 100,0% 
9 BRAILA 2.792,5 2.792,5 100,0% 

10 BUZAU 5.893,4 5.893,4 100,0% 
11 CARAS 4.796,6 4.796,6 100,0% 
12 CALARASI 2.463,6 2.463,6 100,0% 
13 CLUJ 14.959,0 14.959,0 100,0% 
14 CONSTANTA 13.538,0 13.538,0 100,0% 
15 COVASNA 2.130,8 2.130,8 100,0% 
16 DAMBOVITA 4.872,0 4.872,0 100,0% 
17 DOLJ 14.519,1 14.519,1 100,0% 
18 GALATI 2.935,0 2.935,0 100,0% 
19 GIURGIU 2.262,5 2.262,5 100,0% 
20 GORJ 4.241,0 4.241,0 100,0% 
21 HARGHITA 2.961,3 2.961,3 100,0% 
22 HUNEDOARA 5.078,0 5.078,0 100,0% 
23 IALOMITA 2.118,1 2.118,0 100,0% 
24 IASI 25.907,7 25.905,8 100,0% 
25 MARAMURES 9.306,2 9.303,9 100,0% 
26 MEHEDINTI 1.968,0 1.968,0 100,0% 
27 MURES 11.344,0 11.343,3 100,0% 
28 NEAMT 5.532,7 5.532,7 100,0% 
29 OLT 5.086,0 5.085,4 100,0% 
30 PRAHOVA 10.195,9 10.195,9 100,0% 
31 SATU-MARE 3.466,6 3.466,6 100,0% 
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32 SALAJ 2.408,0 2.408,0 100,0% 
33 SIBIU 5.039,3 5.039,3 100,0% 
34 SUCEAVA 10.373,4 10.373,4 100,0% 
35 TELEORMAN 5.630,0 5.629,0 100,0% 
36 TIMIS 19.676,0 19.676,0 100,0% 
37 TULCEA 3.034,7 3.034,7 100,0% 
38 VASLUI 3.756,0 3.756,0 100,0% 
39 VALCEA 3.780,0 3.780,0 100,0% 
40 VRANCEA 3.028,5 3.028,5 100,0% 
41 BUCURESTI 83.457,4 83.457,3 100,0% 
42 ILFOV 5.093,0 5.093,0 100,0% 
43 OPSNAJ 25.339,0 25.339,0 100,0% 
44 MTCT 8.743,0 8.743,0 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 387.424,0 387.417,2 100,0% 
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ANEXA 11 

 

    Anexa 11 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 
STOMATOLOGICA  IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1.030,0 1.030,0 100,0% 
2 ARAD 1.955,0 1.955,0 100,0% 
3 ARGES 1.285,0 1.285,0 100,0% 
4 BACAU 1.755,1 1.755,1 100,0% 
5 BIHOR 3.767,0 3.755,7 99,7% 
6 BISTRITA 339,0 339,0 100,0% 
7 BOTOSANI 702,0 701,5 99,9% 
8 BRASOV 1.525,4 1.525,4 100,0% 
9 BRAILA 568,0 568,0 100,0% 

10 BUZAU 683,0 683,0 100,0% 
11 CARAS 534,0 534,0 100,0% 
12 CALARASI 365,0 365,0 100,0% 
13 CLUJ 1.942,0 1.942,0 100,0% 
14 CONSTANTA 3.021,0 3.021,0 100,0% 
15 COVASNA 399,0 399,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 1.251,0 1.250,9 100,0% 
17 DOLJ 2.185,0 2.185,0 100,0% 
18 GALATI 1.317,0 1.317,0 100,0% 
19 GIURGIU 367,0 367,0 100,0% 
20 GORJ 692,0 691,7 100,0% 
21 HARGHITA 495,0 495,0 100,0% 
22 HUNEDOARA 678,0 678,0 100,0% 
23 IALOMITA 475,0 475,0 100,0% 
24 IASI 4.810,0 4.810,0 100,0% 
25 MARAMURES 1.395,0 1.395,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 600,0 600,0 100,0% 
27 MURES 1.838,0 1.838,0 100,0% 
28 NEAMT 1.225,0 1.225,0 100,0% 
29 OLT 351,0 351,0 100,0% 
30 PRAHOVA 1.303,0 1.303,0 100,0% 
31 SATU-MARE 865,7 865,7 100,0% 
32 SALAJ 391,0 391,0 100,0% 
33 SIBIU 2.203,0 2.203,0 100,0% 
34 SUCEAVA 1.245,0 1.243,7 99,9% 
35 TELEORMAN 420,4 420,4 100,0% 
36 TIMIS 3.767,0 3.767,0 100,0% 
37 TULCEA 407,0 407,0 100,0% 
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38 VASLUI 968,0 968,0 100,0% 
39 VALCEA 793,0 793,0 100,0% 
40 VRANCEA 523,0 523,0 100,0% 
41 BUCURESTI 4.015,0 4.011,7 99,9% 
42 ILFOV 504,0 504,0 100,0% 
43 OPSNAJ 1.833,0 1.833,0 100,0% 
44 MTCT 1.108,0 1.108,0 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 57.895,6 57.878,5 100,0% 
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ANEXA 12 

 

    Anexa 12 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA IN 
CENTRE MEDICALE MULTIFUNCTIONALE (SERVICII MEDICALE DE 

RECUPERARE) IN ANUL- 2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1.387,4 1.387,4 100,0% 
2 ARAD 537,3 537,3 100,0% 
3 ARGES 1.035,0 1.035,0 100,0% 
4 BACAU 2.292,0 2.292,0 100,0% 
5 BIHOR 5.447,0 5.447,0 100,0% 
6 BISTRITA 629,0 629,0 100,0% 
7 BOTOSANI 357,0 357,0 100,0% 
8 BRASOV 824,0 824,0 100,0% 
9 BRAILA 1.303,0 1.303,0 100,0% 

10 BUZAU 688,0 688,0 100,0% 
11 CARAS 1.639,0 1.639,0 100,0% 
12 CALARASI 743,0 742,8 100,0% 
13 CLUJ 1.394,0 1.394,0 100,0% 
14 CONSTANTA 3.778,0 3.778,0 100,0% 
15 COVASNA 1.520,0 1.520,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 1.379,3 1.379,3 100,0% 
17 DOLJ 1.095,9 1.095,9 100,0% 
18 GALATI 1.719,0 1.719,0 100,0% 
19 GIURGIU 248,0 241,8 97,5% 
20 GORJ 514,0 513,9 100,0% 
21 HARGHITA 423,0 416,1 98,4% 
22 HUNEDOARA 1.261,0 1.261,0 100,0% 
23 IALOMITA 1.291,0 1.291,0 100,0% 
24 IASI 3.732,0 3.732,0 100,0% 
25 MARAMURES 545,0 545,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 601,1 601,1 100,0% 
27 MURES 2.756,0 2.756,0 100,0% 
28 NEAMT 426,0 426,0 100,0% 
29 OLT 722,0 722,0 100,0% 
30 PRAHOVA 2.650,0 2.650,0 100,0% 
31 SATU-MARE 406,0 406,0 100,0% 
32 SALAJ 184,0 184,0 100,0% 
33 SIBIU 73,0 73,0 100,0% 
34 SUCEAVA 1.440,0 1.434,1 99,6% 
35 TELEORMAN 346,0 346,0 100,0% 
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36 TIMIS 1.390,0 1.390,0 100,0% 
37 TULCEA 1.295,0 1.295,0 100,0% 
38 VASLUI 681,0 681,0 100,0% 
39 VALCEA 5.901,0 5.900,9 100,0% 
40 VRANCEA 194,0 182,8 94,2% 
41 BUCURESTI 12.506,0 12.505,8 100,0% 
42 ILFOV 813,0 813,0 100,0% 
43 OPSNAJ 1.760,0 1.760,0 100,0% 
44 MTCT 1.299,0 1.299,0 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 71.225,0 71.194,0 100,0% 
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ANEXA 13 

 

    Anexa 13 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII DE URGENTA 
PRESPITALICESTI SI TRANSPORT SANITAR  

IN ANUL - 2012 
     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 12.653,0 12.653,0 100,0% 
2 ARAD 12.299,6 12.299,6 100,0% 
3 ARGES 20.624,0 20.624,0 100,0% 
4 BACAU 17.382,0 17.381,6 100,0% 
5 BIHOR 22.066,0 22.066,0 100,0% 
6 BISTRITA 7.455,0 7.455,0 100,0% 
7 BOTOSANI 11.178,0 11.178,0 100,0% 
8 BRASOV 17.639,0 17.639,0 100,0% 
9 BRAILA 12.874,0 12.874,0 100,0% 

10 BUZAU 11.765,0 11.765,0 100,0% 
11 CARAS 11.763,5 11.763,5 100,0% 
12 CALARASI 9.981,0 9.981,0 100,0% 
13 CLUJ 23.992,0 23.992,0 100,0% 
14 CONSTANTA 23.737,0 23.737,0 100,0% 
15 COVASNA 6.895,0 6.895,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 12.471,0 12.471,0 100,0% 
17 DOLJ 19.467,0 19.467,0 100,0% 
18 GALATI 15.527,0 15.527,0 100,0% 
19 GIURGIU 8.735,0 8.735,0 100,0% 
20 GORJ 11.662,0 11.662,0 100,0% 
21 HARGHITA 13.756,0 13.756,0 100,0% 
22 HUNEDOARA 15.828,0 15.828,0 100,0% 
23 IALOMITA 9.327,0 9.327,0 100,0% 
24 IASI 26.012,0 26.012,0 100,0% 
25 MARAMURES 14.294,0 14.294,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 10.478,0 10.478,0 100,0% 
27 MURES 17.927,0 17.927,0 100,0% 
28 NEAMT 17.526,0 17.526,0 100,0% 
29 OLT 15.964,0 15.964,0 100,0% 
30 PRAHOVA 21.398,0 21.398,0 100,0% 
31 SATU-MARE 8.556,0 8.556,0 100,0% 
32 SALAJ 8.661,0 8.661,0 100,0% 
33 SIBIU 10.669,0 10.669,0 100,0% 
34 SUCEAVA 16.648,0 16.648,0 100,0% 
35 TELEORMAN 14.362,0 14.362,0 100,0% 
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36 TIMIS 25.346,4 25.346,4 100,0% 
37 TULCEA 13.813,5 13.813,5 100,0% 
38 VASLUI 13.935,0 13.935,0 100,0% 
39 VALCEA 12.902,0 12.902,0 100,0% 
40 VRANCEA 12.905,0 12.905,0 100,0% 
41 BUCURESTI 52.575,0 52.545,4 99,9% 
42 ILFOV 10.157,0 10.157,0 100,0% 
43 OPSNAJ 174,0 174,0 100,0% 
44 MTCT 0,0 0,0   
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 653.380,0 653.349,8 100,0% 
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ANEXA 14 

 
 

    Anexa 14 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII MEDICALE IN 
UNITATI SANITARE CU PATURI IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 100.318,2 100.318,2 100,0% 
2 ARAD 129.090,6 129.090,5 100,0% 
3 ARGES 152.474,2 152.474,2 100,0% 
4 BACAU 171.819,7 171.767,1 100,0% 
5 BIHOR 216.328,4 216.328,4 100,0% 
6 BISTRITA 62.367,1 62.367,0 100,0% 
7 BOTOSANI 110.733,0 110.733,0 100,0% 
8 BRASOV 177.366,0 177.365,9 100,0% 
9 BRAILA 126.729,0 126.729,0 100,0% 

10 BUZAU 112.302,5 112.110,6 99,8% 
11 CARAS 74.306,6 74.295,8 100,0% 
12 CALARASI 55.037,7 55.037,7 100,0% 
13 CLUJ 422.806,4 422.806,2 100,0% 
14 CONSTANTA 208.303,5 208.303,5 100,0% 
15 COVASNA 60.690,0 60.690,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 113.020,9 113.020,9 100,0% 
17 DOLJ 226.456,0 226.456,0 100,0% 
18 GALATI 154.043,7 154.043,7 100,0% 
19 GIURGIU 36.805,9 36.805,9 100,0% 
20 GORJ 95.258,5 95.258,5 100,0% 
21 HARGHITA 95.322,9 95.322,9 100,0% 
22 HUNEDOARA 171.494,2 171.494,2 100,0% 
23 IALOMITA 45.235,0 45.235,0 100,0% 
24 IASI 447.433,2 447.388,4 100,0% 
25 MARAMURES 141.165,2 141.165,2 100,0% 
26 MEHEDINTI 68.326,4 68.326,4 100,0% 
27 MURES 277.237,3 277.236,9 100,0% 
28 NEAMT 121.895,9 121.895,9 100,0% 
29 OLT 117.551,4 117.547,8 100,0% 
30 PRAHOVA 180.563,2 180.551,8 100,0% 
31 SATU-MARE 90.225,9 90.225,9 100,0% 
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32 SALAJ 67.108,4 67.108,4 100,0% 
33 SIBIU 143.391,1 143.391,1 100,0% 
34 SUCEAVA 139.291,8 139.290,0 100,0% 
35 TELEORMAN 81.678,9 81.678,8 100,0% 
36 TIMIS 307.353,2 307.353,2 100,0% 
37 TULCEA 36.823,6 36.823,6 100,0% 
38 VASLUI 114.934,0 114.934,0 100,0% 
39 VALCEA 99.340,0 99.339,9 100,0% 
40 VRANCEA 92.190,9 92.190,9 100,0% 
41 BUCURESTI 1.468.817,4 1.468.624,7 100,0% 
42 ILFOV 34.185,1 34.185,1 100,0% 
43 OPSNAJ 277.321,0 277.270,2 100,0% 
44 MTCT 118.557,8 118.557,8 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 7.585.022,5 7.543.140,3 99,4% 
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ANEXA 15 

 
 

    Anexa 15 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SPITALE GENERALE IN ANUL - 
2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare 
an 2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 100.318,2 100.318,2 100,0% 
2 ARAD 129.090,6 129.090,5 100,0% 
3 ARGES 152.474,2 152.474,2 100,0% 
4 BACAU 167.537,7 167.506,4 100,0% 
5 BIHOR 216.328,4 216.328,4 100,0% 
6 BISTRITA 61.367,1 61.367,0 100,0% 
7 BOTOSANI 108.505,1 108.505,1 100,0% 
8 BRASOV 173.706,0 173.706,0 100,0% 
9 BRAILA 126.729,0 126.729,0 100,0% 

10 BUZAU 112.302,5 112.110,6 99,8% 
11 CARAS 74.306,6 74.295,8 100,0% 
12 CALARASI 55.037,7 55.037,7 100,0% 
13 CLUJ 422.806,4 422.806,2 100,0% 
14 CONSTANTA 189.242,5 189.242,5 100,0% 
15 COVASNA 60.690,0 60.690,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 113.020,9 113.020,9 100,0% 
17 DOLJ 226.456,0 226.456,0 100,0% 
18 GALATI 154.043,7 154.043,7 100,0% 
19 GIURGIU 36.805,9 36.805,9 100,0% 
20 GORJ 95.258,5 95.258,5 100,0% 
21 HARGHITA 95.322,9 95.322,9 100,0% 
22 HUNEDOARA 160.181,2 160.181,2 100,0% 
23 IALOMITA 45.235,0 45.235,0 100,0% 
24 IASI 446.041,2 445.996,4 100,0% 
25 MARAMURES 141.165,2 141.165,2 100,0% 
26 MEHEDINTI 68.326,4 68.326,4 100,0% 
27 MURES 277.237,3 277.236,9 100,0% 
28 NEAMT 121.895,9 121.895,9 100,0% 
29 OLT 117.551,4 117.547,8 100,0% 
30 PRAHOVA 176.729,1 176.717,6 100,0% 
31 SATU-MARE 90.225,9 90.225,9 100,0% 
32 SALAJ 67.108,4 67.108,4 100,0% 
33 SIBIU 143.391,1 143.391,1 100,0% 
34 SUCEAVA 139.291,8 139.290,0 100,0% 
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35 TELEORMAN 81.678,9 81.678,8 100,0% 
36 TIMIS 307.353,2 307.353,2 100,0% 
37 TULCEA 36.823,6 36.823,6 100,0% 
38 VASLUI 114.934,0 114.934,0 100,0% 
39 VALCEA 98.592,0 98.591,9 100,0% 
40 VRANCEA 92.190,9 92.190,9 100,0% 
41 BUCURESTI 1.468.817,4 1.468.624,7 100,0% 
42 ILFOV 34.185,1 34.185,1 100,0% 
43 OPSNAJ 274.277,0 274.277,0 100,0% 
44 MTCT 118.557,8 118.557,8 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 7.534.460,4 7.492.650,2 99,4% 
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ANEXA 16 
 

    Anexa 16 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU RECUPERARE REABILITARE 
IN ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 0,0 0,0   
2 ARAD 0,0 0,0   
3 ARGES 0,0 0,0   
4 BACAU 4.282,0 4.260,8 99,5% 
5 BIHOR 0,0 0,0   
6 BISTRITA 1.000,0 1.000,0 100,0% 
7 BOTOSANI 2.227,9 2.227,9 100,0% 
8 BRASOV 3.660,0 3.660,0 100,0% 
9 BRAILA 0,0 0,0   

10 BUZAU 0,0 0,0   
11 CARAS 0,0 0,0   
12 CALARASI 0,0 0,0   
13 CLUJ 0,0 0,0   
14 CONSTANTA 19.061,0 19.061,0 100,0% 
15 COVASNA 0,0 0,0   
16 DAMBOVITA 0,0 0,0   
17 DOLJ 0,0 0,0   
18 GALATI 0,0 0,0   
19 GIURGIU 0,0 0,0   
20 GORJ 0,0 0,0   
21 HARGHITA 0,0 0,0   
22 HUNEDOARA 11.313,0 11.313,0 100,0% 
23 IALOMITA 0,0 0,0   
24 IASI 1.392,0 1.392,0 100,0% 
25 MARAMURES 0,0 0,0   
26 MEHEDINTI 0,0 0,0   
27 MURES 0,0 0,0   
28 NEAMT 0,0 0,0   
29 OLT 0,0 0,0   
30 PRAHOVA 3.834,2 3.834,2 100,0% 
31 SATU-MARE 0,0 0,0   
32 SALAJ 0,0 0,0   
33 SIBIU 0,0 0,0   
34 SUCEAVA 0,0 0,0   
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35 TELEORMAN 0,0 0,0   
36 TIMIS 0,0 0,0   
37 TULCEA 0,0 0,0   
38 VASLUI 0,0 0,0   
39 VALCEA 748,0 748,0 100,0% 
40 VRANCEA 0,0 0,0   
41 BUCURESTI 0,0 0,0   
42 ILFOV 0,0 0,0   
43 OPSNAJ 3.044,0 2.993,3 98,3% 
44 MTCT 0,0 0,0   
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 50.562,1 50.490,1 99,9% 
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ANEXA 17 

 

    Anexa 17 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU INGRIJIRI LA DOMICILIU  IN 
ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari 
an 

2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 492,0 492,0 100,0% 
2 ARAD 877,6 877,6 100,0% 
3 ARGES 198,0 198,0 100,0% 
4 BACAU 239,3 239,2 100,0% 
5 BIHOR 302,0 302,0 100,0% 
6 BISTRITA 281,0 281,0 100,0% 
7 BOTOSANI 110,0 110,0 100,0% 
8 BRASOV 125,0 125,0 100,0% 
9 BRAILA 234,7 234,7 100,0% 

10 BUZAU 320,0 320,0 100,0% 
11 CARAS 178,0 176,8 99,3% 
12 CALARASI 798,0 798,0 100,0% 
13 CLUJ 2.128,0 2.128,0 100,0% 
14 CONSTANTA 104,0 104,0 100,0% 
15 COVASNA 106,0 106,0 100,0% 
16 DAMBOVITA 807,0 807,0 100,0% 
17 DOLJ 254,0 254,0 100,0% 
18 GALATI 874,0 874,0 100,0% 
19 GIURGIU 113,3 113,3 100,0% 
20 GORJ 332,0 332,0 100,0% 
21 HARGHITA 77,0 77,0 100,0% 
22 HUNEDOARA 120,0 120,0 100,0% 
23 IALOMITA 93,0 93,0 100,0% 
24 IASI 2.706,0 2.705,4 100,0% 
25 MARAMURES 648,0 648,0 100,0% 
26 MEHEDINTI 199,0 199,0 100,0% 
27 MURES 373,0 373,0 100,0% 
28 NEAMT 153,0 152,7 99,8% 
29 OLT 90,0 90,0 100,0% 
30 PRAHOVA 285,0 285,0 100,0% 
31 SATU-MARE 367,0 367,0 100,0% 
32 SALAJ 3,0 3,0 100,0% 
33 SIBIU 569,0 569,0 100,0% 
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34 SUCEAVA 87,0 87,0 100,0% 
35 TELEORMAN 109,0 109,0 100,0% 
36 TIMIS 920,0 920,0 100,0% 
37 TULCEA 113,0 113,0 100,0% 
38 VASLUI 366,0 366,0 100,0% 
39 VALCEA 5,0 0,0   
40 VRANCEA 66,0 66,0 100,0% 
41 BUCURESTI 18.668,0 16.389,6 87,8% 
42 ILFOV 804,0 804,0 100,0% 
43 OPSNAJ 645,0 645,0 100,0% 
44 MTCT 271,0 271,0 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 36.610,8 34.325,0 93,76% 
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ANEXA 18 
 

    Anexa 18 
     

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU PRESTATII MEDICALE ACORDATE 
INTR-UN STAT AL UNIUNII EUROPENE IN PERIOADA ANUL - 2012 

     - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Prevederi 
an 2012 

Realizari an 
2012 

Procent de realizare an 
2012/ prevedere an 

2012 
0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 761,4 761,4 100,0% 
2 ARAD 4.613,1 4.613,1 100,0% 
3 ARGES 1.539,6 1.539,6 100,0% 
4 BACAU 24,2 24,1 100,0% 
5 BIHOR 786,4 786,4 100,0% 
6 BISTRITA 95,9 95,7 99,8% 
7 BOTOSANI 1.027,9 1.027,9 100,0% 
8 BRASOV 50,2 50,2 100,0% 
9 BRAILA 1.785,7 1.785,7 100,0% 

10 BUZAU 1.558,6 1.557,7 99,9% 
11 CARAS 2.231,6 2.231,6 100,0% 
12 CALARASI 0,0 0,0   
13 CLUJ 20,6 20,6 100,0% 
14 CONSTANTA 21,4 21,4 100,0% 
15 COVASNA 9,7 9,7 99,9% 
16 DAMBOVITA 2.564,9 2.564,9 100,0% 
17 DOLJ 18,7 18,6 99,9% 
18 GALATI 760,6 760,6 100,0% 
19 GIURGIU 687,0 687,0 100,0% 
20 GORJ 792,9 792,8 100,0% 
21 HARGHITA 101,2 101,2 100,0% 
22 HUNEDOARA 2.137,8 2.137,8 100,0% 
23 IALOMITA 1.547,8 1.547,8 100,0% 
24 IASI 3.937,2 3.937,2 100,0% 
25 MARAMURES 1.173,1 1.173,1 100,0% 
26 MEHEDINTI 403,4 403,4 100,0% 
27 MURES 1.949,8 1.949,7 100,0% 
28 NEAMT 1.357,4 1.357,4 100,0% 
29 OLT 758,3 758,3 100,0% 
30 PRAHOVA 230,1 230,1 100,0% 
31 SATU-MARE 104,0 104,0 100,0% 
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32 SALAJ 125,1 125,1 100,0% 
33 SIBIU 288,3 288,2 100,0% 
34 SUCEAVA 1.686,4 1.686,4 100,0% 
35 TELEORMAN 1.967,1 1.967,1 100,0% 
36 TIMIS 6.699,8 6.699,8 100,0% 
37 TULCEA 1.272,4 1.272,4 100,0% 
38 VASLUI 1.818,0 1.818,0 100,0% 
39 VALCEA 962,9 962,9 100,0% 
40 VRANCEA 592,0 592,0 100,0% 
41 BUCURESTI 1.409,7 1.407,5 99,8% 
42 ILFOV 55,4 55,4 100,0% 
43 OPSNAJ 7.066,9 7.066,7 100,0% 
44 MTCT 655,6 655,5 100,0% 
45 CNAS 0,0 0,0   

TOTAL 57.650,0 57.645,8 100,0% 
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ANEXA 19 
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ANEXA 20 
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ANEXA 21 
 
 

 
 
 
 
 

Eficacitate şi accesibilitate pentru sănătate 
 
 

 
 
 

 




