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Obiectiv general 1: Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale 

 
Obiectiv specific 1.1.: Optimizarea reglementărilor în ceea ce priveşte pachetele de servicii şi 
condiţiile acordării acestora 
 
În anul 2018, reprezentanţii CNAS au participat la elaborarea şi/sau completarea următoarelor 
acte normative: 
 

1. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 15/2018/1311/2017 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.  

Actul normativ pune în aplicare dispoziţiile OUG  nr. 99/2017  pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. 
 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare. 
Actul normativ stabileşte că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în cazul persoanelor fizice care 
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă 
întreagă sau cu timp parţial, nivelul contribuţiilor de asigurări sociale și contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate datorat nu poate fi mai mic decât nivelul contribuțiilor aferente salariului de bază 
minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile. 
 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii.  

Potrivit acestui act normativ, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
- s-a creat cadrul legal astfel încât din sistemul informatic şi informaţional din sănătate să facă parte 

și sistemele informatice de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, 
proiect de utilitate publică de interes național. Astfel, prin această măsură se asigură 
implementarea și interoperabilitatea acestuia cu celelalte sisteme informatice şi informaţionale din 
sănătate; 

- au fost definite dispozitivele medicale pentru protecția sănătății fizice și mentale a persoanelor cu 
handicap  creându-se condițiile pentru asigurarea tehnologiei asistive și de acces; 

- este definit medicul prescriptor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv medicul aflat 
în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate care emite o prescripție medicală ca 
urmare a actului medical propriu sau scrisorii medicale emisă de un alt medic aflat în relație 
contractuală cu o casă de asigurări de sănătate; 
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- pentru accesul și asigurarea continuității tratamentului persoanelor asigurate la tratament, prin 
acest act normativ a fost reglementat faptul că, prescrierea medicamentelor se face cu respectarea 
protocoalelor terapeutice, iar pentru medicamentele care nu au protocol terapeutic, prescrierea se 
face cu respectarea indicațiilor, dozelor și contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor 
produsului în limita competenței medicului prescriptor;  

- totodată, s-a reglementat faptul că prin excepție de la cele mai sus menționate, pentru 
medicamentele care au protocol terapeutic, medicii prescriptori pot prescrie pe bază de scrisoare 
medicală aceste medicamente pentru a asigura tratamentul necesar persoanelor asigurate care 
aveau dreptul să beneficieze de astfel de medicamente, iar nerespectarea protocoalelor terapeutice 
de către medicii prescriptori se sancționează conform prevederilor legale în vigoare, fără a 
recupera contravaloarea medicamentelor prescrise în condițiile mai sus menționate, dacă asiguratul 
avea dreptul să beneficieze de astfel de medicamente recomandate prin scrisoare medical; 

- urmare a recomandării Organizației Internaționale a Muncii, s-a reglementat ca pentru persoanele 
salariate, termenul de 3 luni de la ultima plată a contribuției să se calculeze de la data încetării 
raporturilor de muncă/serviciu;  

- s-a creat cadrul legal pentru ca, persoanele asigurate fără plata contribuției, să beneficieze de 
servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale în termen de 1 lună de la data 
la care persoanele nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați. 

- s-a reglementat faptul că, datele necesare pentru categoriile de asigurați care sunt transmise în mod 
gratuit caselor de asigurări de sănătate în vederea stabilirii calităţii de asigurat, de către autorităţile, 
instituţiile publice şi alte instituţii, care au responsabilitatea datelor transmise, pe bază de protocol, 
se actualizează conform protocoalelor și produc efecte de la data înregistrării în Platforma 
informatică din asigurările de sănătate, cu excepția datelor privind persoanele decedate și nou 
născuții, pentru care se înregistrează data decesului/nașterii. 

- a fost modificată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în 
străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din 
data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în sensul că plata  
cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru perioada 2015 - 2020, pentru aceste 
persoane, să se suporte din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 

- a fost modificată  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementându-se: 
 o normă tranzitorie, până la data de 30.06.2018, pentru persoanele care la data de 1 ianuarie 

2018 nu îndeplineau stagiul minim de cotizare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni 
anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical; 

 pentru femeile care urmau să beneficieze de concediu pentru sarcină și lăuzie începând cu 
data de 1 ianuarie 2018 și care nu îndeplineau în semestrul I al anului 2018, stagiul minim 
de cotizare de 6 luni, s-a instituit o normă derogatorie de la regula generală privind stagiul 
minim de asigurare de 6 luni. 
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4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative.  

Având în vedere modificările şi completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin OUG nr. 79/2017, în privinţa categoriilor de persoane 
asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, impactul acestora asupra unor categorii de 
beneficiari de drepturi de asistenţă socială, precum şi faptul că noile dispoziţii au intrat în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin acest act normativ au fost corelate unele prevederi ale actelor 
normative care reglementează beneficiile de asistenţă socială, respectiv ale OUG nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2004 privind procedura 
adopţiei, republicată.    Astfel, potrivit noilor reglementări, în perioada în care beneficiază de 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, indemnizaţie lunară pe perioada concediului de 
acomodare, precum şi de drepturile de ajutor social acordate potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat,  persoanele mai sus menţionate, prevăzute la art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au calitatea de 
asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  

Prin acest act normativ au fost reglementate prevederile referitoare la calitatea de asigurat în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate, în concordanță cu noul mecanism de depunere a declarațiilor și de 
plată a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin noile modificări aduse Codului fiscal. 
Astfel, în cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 155 alin. 
(1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor 
de muncă/serviciu. În cazul persoanelor prevăzute la art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria celor prevăzute 
la art. 155 alin. (2) și art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de 
bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 170 alin. (4) și art. 181 din Legea nr. 227/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni. Persoanele care realizează 
venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri (activităţi independente, cedarea 
folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi 
alte surse) pentru anul curent mai mari sau egale cu 22.800 lei datorează contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate la venitul estimat, a se realiza în anul curent, independent de venitul realizat în anul 
precedent. Persoanele care realizează venituri nete estimate, cumulate din toate categoriile de venituri 
(activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu 
persoane juridice, investiţii şi alte surse) pentru anul curent mai mici de 22.800 lei nu datorează 
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contribuţie de asigurări sociale de sănătate însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS în 
următoarele condiţii: 

 dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice până la data de 15 iulie 2018 
(termenul de depunere), prorogat ulterior până la data de 31 iulie 2018, plăteşte CASS la 6 
salarii şi este asigurat 12 luni; 

 dacă îşi exercită opţiunea prin depunerea declaraţiei unice după data de 15 iulie 2018 
(termenul de depunere), prorogat ulterior până la data de 31 iulie 2018, plăteşte CASS la 12 
salarii şi este asigurat 12 luni. 

Peroanele fără venituri pentru anul curent prin depunerea declaraţiei unice dobândesc calitatea 
de asigurat dacă plătesc CASS la 6 salarii şi sunt asigurate 12 luni (indiferent dacă declaraţia unică 
este depusă la înainte sau după data de 15 iulie 2018 (termenul de depunere), prorogat ulterior până la 
data de 31 iulie 2018. 
  În anul 2018, până la termenul de depunere a declaraţiei unice, respectiv 15 iulie 2018, se 
reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea 
folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi 
alte surse îşi păstrează calitatea de asigurat astfel încât să beneficieze în continuare de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale. 

Pentru persoanele care realizează venituri mai mari sau egale de 22.800 lei/an, care au obligația 
plății CASS, precum și persoanele care realizează venituri mai mici de 22.800 lei/an și care optează 
pentru plata contribuției CASS, deși termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018, pentru tot 
anul 2018 acestea vor plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate fie la venitul realizat, fie la  
nivelul salariului minim pe economie/lună sau la nivelul a 6 salarii pentru un an.  

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi cei 
cu venituri din arendă şi din asocieri cu persoane juridice, plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se face prin reţinere la sursă. 

Pentru persoanele prevăzute la art. 222 alin. (1) care se încadrează în categoria celor care au 
calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele 
prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale. 

 
6. OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 
Actul normativ  a modificat şi completat Codul fiscal astfel: 

- Veniturile obținute din contractele de activitate sportivă sunt încadrate în categoria veniturilor 
din activităţi independente în condițiile în care sunt respectate criteriile prevăzute la art. 7 din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare iar regimul fiscal aplicabil în 
domeniul contribuției de asigurări sociale de sănătate este cel prevăzut pentru veniturile din 
activităţi independente. Determinarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) se 
efectuează de către contribuabil prin autoimpunere în Declarația unică privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prin aplicarea cotelor de contribuții 
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asupra salariului minim brut pe țară înmulțit cu 12 luni sau cu numărul de luni în care s-a 
desfășurat activitatea. 

- Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor de CASS, în funcție de 
venitul estimat pentru anul curent şi datorează CASS pentru anul în curs dacă estimează că 
realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea 
folosinței bunurilor, arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, 
investiții și alte surse, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cel puțin egale 
cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018). 
Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din cele menționate mai sus, 

din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizică nu datorează CASS, 
după caz, pentru anul în curs. În această situație, poate opta pentru plata contribuțiilor, în aceleași 
condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază minime brute 
pe țară. 

Plățile privind CAS și CASS se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de 
scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează. 

Totodată, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 şi 
nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 
luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei 
prevăzute la art. 174 alin. (3). 

 
7. HG nr. 458/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii şi pentru prorogarea unor termene 
Acest act normativ a vizat modificarea şi/sau completarea unor acte normative, după cum urmează: 
 

A. Normele 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 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 900/2012,  astfel încât a fost consolidată utilizarea cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate – CEAS,  ca instrument în vederea dovedirii, prin intermediul Platformei 
informatice din asigurările de sănătate, a calităţii de asigurat/neasigurat a persoanei, precum şi 
ca instrument în procesul de validare a serviciilor medicale/medicamentelor/dispozitivelor 
medicale decontate din fond, respectiv: 

- termenul de valabilitate a cardului naţional este de 7 ani de la data emiterii, asigurând 
astfel o degrevare a bugetului de stat pentru anii 2018-2019 de cheltuielile aferente 
tipăririi unui număr de aproximativ 14.200.000 de carduri naționale de asigurări sociale 
de sănătate a căror valabilitate a expiră în această perioadă, precum și a bugetului 
Fondului național de asigurări sociale de sănătate de cheltuielile aferente distribuției 
acestora; 

- termenul de valabilitate a cardurilor naţionale emise până la data de 31 iulie 2018 este 
de 7 ani de la data emiterii; prin excepţie de la aceste prevederi, pentru cardurile emise 
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până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 
ianuarie 2013. 

B. Pentru dispoziţiile H.G. nr. 140/2018 care aveau ca dată de aplicare 1 iulie 2018, a fost 
necesară prelungirea perioadei pentru implementare în Platforma informatică din asigurările de 
sănătate (PIAS) a acestora, termenul fiind 1 ianuarie 2019, în prezent, termenul fiind prorogat 
până la data de 31 decembrie 2019. 

C. În vederea armonizării prevederilor actuale ale HG nr. 155/2017 cu cele ale art. 241 alin. (5) 
din Legea 95/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, și cu cele ale H.G. nr. 
140/2018, prin actul normativ se reglementează faptul că, în situaţia în care, pentru unele 
medicamente prevăzute Lista de medicamente și care fac obiectul programelor naționale cu 
scop curativ, care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost 
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului, în condiţiile legii, prescrierea se face cu 
respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului 
în limita competenţei medicului prescriptor. 
 

8. HG nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru 
compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari 
Întrucât începând cu 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea 
punctului de pensie a fost majorat cu 10% şi este de 1100 lei, prin acest act normativ a fost majorată 
limita venitului din pensie şi indemnizaţie socială pentru pensionari până la care aceştia pot beneficia 
de programul social de compensare cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, proporţional cu 
majorarea valorii punctului de pensie, respectiv de la 900 lei/lună la 990 lei/lună. 

 
9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării 

asistenţei medicale primare prin centrele de permanentă 
Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului s-au putut aloca sume pentru suplimentarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anul 2018 pentru finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistenta 
medicala primara. 

 
10. Ordinele ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 178/354/2018, 350/411/2018, 

414/839/2018, 526/873/2018, 601/896/2018, 758/966/2018, 846/1106/2018, 978/1186/2018,  
1110/1228/2018, 1300/1337/2018, 1430/1422/2018, 1523/1555/2018, 1524/1552/2018 si 
1677/1609/2018 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului sănătăţii şi 
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea 
modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale 
medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a 
metodologiei de calcul al acestora 
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11. Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 873/1118/2018 privind modificarea 
şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor 
terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 
prevăzute în Lista 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 Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008 

 
12. Ordinul  preşedintelui CNAS nr. 1139/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul 

preşedintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea 
respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele 
notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista 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, precum 
şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma 
informatică din asigurările de sănătate 
 

13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea Legii nr. 263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanență, pentru a 
asigura accesul pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă, 
în special în mediul rural prin intermediul centrelor de permanenţă 
Prin acest act normativ s-a creat cadrul legal şi pentru desfiinţarea centrelor de permanență, 

având în vedere că în prezent există reglementări numai pentru înfiinţarea acestora. 
Prin această măsură se conferă acurateţe actului juridic, cu atât mai mult cu cât prin actul 

normativ se modifică alineatul (5) al articolul 2, în sensul reglementării în mod expres a desființării 
centrelor de permanență, în situaţia în care după înfiinţarea acestora, zonele în care au fost înfiinţate nu 
mai îndeplinesc criteriile. 

 
14. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce 

între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, 
precum şi pentru prorogarea unui termen, prin care s-a reglementat, prorogarea termenului de 
depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 2018. 
 

15. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 910/1.161 pentru modificarea 
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
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medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019   
 

16. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 911/1.162 pentru modificarea 
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 726/507/2017 privind aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de 
referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi 
indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă 
realizează sau nu alte venituri 

 
17. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1158/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea 
formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente 
protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista 
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, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 

 
18. Ordinului preşedintelui CNAS nr. 1165/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea 
comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi 
care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor 
naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 
 

19. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1177/2018 privind modificarea şi completarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 
 

20. HG nr. 737/2018 pentru modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, prin 
care s-a reglementat reorganizarea Programului naţional de diabet zaharat în sensul includerii 
în structura acestuia a două subprograme distincte, respectiv Subprogramul de diabet zaharat 
tip 1 și Subprogramul de diabet zaharat tip 2 şi alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice şi 
diabet gestațional. 
 

21. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui CNAS nr. 
3903/1295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura şi periodicitatea transmiterii 
între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 
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informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de 
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la 
declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice 
prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din 
asigurările de sănătate 
 

22. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1296/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare 
a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui CNAS nr. 245/2017 
 

23. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1328/2018 privind modificarea şi completarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 
 

24. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1331/2018 pentru modificarea şi completarea Listei 
materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate 
curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată 
prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 
 

25. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1332/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără 
regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
 

26. Ordinului preşedintelui CNAS nr. 1340/2018 privind completarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 
 

27. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1381/2018 privind modificarea şi completarea Normelor 
tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 
 

28. Ordinul ministrului sănătății și al preşedintelui CNAS nr.  privind modificarea anexei nr. 1 la 
Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând 
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 
asiguraţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 

29. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1407/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea 
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formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente 
protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista 
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, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate 
 

30. Ordinul ministrul sănătăţii și al preşedintelui CNAS nr. 1373/1410/2018 privind modificarea 
anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind 
prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista 
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 Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 

 
31. Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1470/2018 privind modificarea Normelor tehnice de realizare 

a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 

 
32. Ordinul președintelui CNAS nr. 1545/2018 privind modificarea şi completarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 

 
33. Ordinul președintelui CNAS nr. 1547/2018 privind modificarea şi completarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 

 
34. Ordinul președintelui CNAS nr. 1488/2018 privind modificarea  Normelor tehnice de realizare 

a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 

 
35. Ordinul președintelui CNAS nr.1548/2018 pentru aprobarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor 

de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor şi al municipiilor, de 
către casele de asigurări de sănătate judeţene, având în vedere necesitatea înființării de oficii 
teritoriale, în special deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara, în Valea Jiului 

 
36. Ordinul președintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat 
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37. HG nr. 956/2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 
Prin acest act normativ s-a reglementat cadrul legal pentru prelungirea, până la data de 31 

martie 2019, a termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor 
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările ulterioare.  

În acest context, s-a asigurat continuitatea activităților prevăzute în cadrul programelor 
naționale de sănătate derulate în prezent, preîntâmpinându-se apariția unor disfuncționalități majore în 
asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive și curative. 
 

38. OUG nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
Prin acest act normativ au fost puse în concordanță dispozițiile din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, referitoare la modalitatea de dobândire/încetare a calității de asigurat în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice care realizează unele venituri, altele decât cele 
din salarii si asimilate salariilor, asupra cărora datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, 
potrivit Codului fiscal, ținând cont de faptul că persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora 
se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului 
fiscal, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la 
pachetul de bază de la data depunerii declaraţiilor fiscale, iar încetarea acesteia are loc după expirarea 
perioadei pentru care au fost depuse declarațiile  daca acestea nu sunt depuse pentru perioada 
următoare; 

S-a reglementat cadrul legal astfel încât persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora 
se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului 
fiscal sa poată beneficia de calitatea de asigurat pentru anul fiscal următor si de drepturile care decurg 
din aceasta, pana la expirarea termenului de depunere al declarației unice, întrucât lipsa unor astfel de 
reglementări conduce la apariţia unor situaţii de natură a afecta dreptul la sănătate al cetăţenilor, care 
deşi au calitatea de asigurat, nu pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate şi nu pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. 

Totodată, s-a reglementat faptul că, persoanele fizice care se încadrează în categoria celor care 
realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv venituri din drepturi de proprietate 
intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din 
asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016,  pentru care 
contribuţia se reţine prin stopaj la sursă, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii de către plătitorul de venit a 
Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, pentru asigurarea accesului neîntrerupt la servicii medicale și medicamente în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de asigurări de sănătate, s-a reglementat faptul că pentru 
persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru 
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persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al 
declaraţiei prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare. 

Prin actul normativ s-a reglementat și data încetării calității de asigurat și pentru persoanele 
fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în 
baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili 
potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016,  pentru care contribuţia se reţine prin stopaj la sursă, 
în concordanță cu prevederile cuprinse în Codul fiscal referitoare la modalitatea și termenele de 
declarare ale acestor venituri, respectiv la data expirării termenului legal de depunere al declarației, 
prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă 
nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare. 

Măsurile au fost necesare întrucât, un contribuabil care depunea în termenul legal declarația 
unică nu va avea calitatea de asigurat între data de 31 decembrie a anului anterior și data efectivă de 
depunere a declarației.  

S-a reglementat o măsură tranzitorie prin care se asigură continuitatea acordării serviciilor 
medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în ambulatoriu în anul 2019. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, s-a reglementat situația în care unitățile sanitare din 
ambulatoriu neacreditate, să poată furniza servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate prin încheierea de contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 
sănătate. În caz contrar, contractele de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare neacreditate / 
neînscrise în procesul de acreditare ar fi încetat la data de 31 decembrie 2018, și ar fi rezultat o 
diminuare majoră a numărului unităților sanitare care acordă asistență medicală în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 ianuarie 2019 și, implicit, o restricționare a accesului 
pacienților la serviciile medicale acordate de către unitățile sanitare care nu sunt acreditate / înscrise în 
procesul de acreditare, ceea ce ar conduce la discontinuități și întreruperi în acordarea serviciilor 
medicale pentru persoanele asigurate. 

Pentru înlăturarea discrepanțelor majore în acordarea serviciilor medicale către persoanele 
asigurate, care au dreptul la același pachet de servicii de bază, prin actul normativ s-a asigurat 
reglementarea unui cadru unitar de încheiere și derulare a contractelor cu medicii specialiști pentru 
eliberare de bilete de trimitere și prescripții medicale, alții decât cei care furnizează servicii medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

În reglementare a fost cuprinsă și condiția de încheiere a contractelor pentru specialitățile 
clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, 
întrucât  în legislația specifică asigurărilor sociale de sănătate au fost definite investigațiile paraclinice 
și medicamentele care pot fi prescrise numai pentru specialitățile din contractele de furnizare, precum 
și nivelul tarifelor care pot fi decontate din FNUASS. 

 
39. OUG nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 
Prin Decizia Curții de Conturi nr. 12/2018, Ministerul Sănătății a avut ca și măsură 

întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea modificării/completării legislației cu privire la 
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raportarea consumului de medicamente utilizate pentru implementarea programelor naționale de 
sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și respectarea prevederilor legale incidente 
în acest domeniu. Astfel, în vederea punerii în aplicare a Deciziei Curții de Conturi, direcțiile de 
specialitate din cadrul ministerului au analizat legislația aplicabilă și au apreciat că soluția optimă în 
vederea asigurării continuității procesului de vaccinare și punerii în aplicare a Deciziei este 
modificarea legislației în sensul reglementării, în mod expres, a faptului că vaccinurile respectiv 
consumurile acestora nu sunt incluse în calculul contribuției trimestriale pentru care se calculează taxa 
clawback. Această măsură s-a impus și în considerarea faptului că vaccinurile sunt achiziționate din 
bugetul MS, respectiv buget de stat și accize în urma licitațiilor centralizate, fapt care aduce 
ministerului economii substanțiale în procesul de achiziție. 

Totodată, s-a impus adoptarea de urgență a unei măsuri care să conducă la exceptarea obligației 
deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, 
precum şi a  deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane 
juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, de plată a contribuției trimestriale datorată 
pentru vaccinurile din cadrul programului național de vaccinare, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 
În condițiile exceptării deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt 
persoane juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, 
care nu sunt persoane juridice române, prin reprezentanţii legali ai acestora, de la plata contribuției 
trimestriale datorată pentru vaccinurile mai sus menționate, s-a impus corelarea prevederilor prin care 
se stabilește formula de calcul a procentului ”p”, respectiv a consumului total din care se exclude 
valoarea consumului acestor vaccinuri. 

De asemenea, a fost îmbunătățit mecanismul care reglementează contribuția trimestrială 
instituită prin actul normativ mai sus menționat pentru menținerea acesteia la un nivel sustenabil, 
respectiv completarea prevederilor legale în vigoare în sensul ajustării, începând cu trimestrul IV al 
anului 2018 până la 31 decembrie 2019, a bugetului aprobat trimestrial (BAt) aferent medicamentelor 
suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 
Astfel, prin actul normativ s-a reglementat ca primă măsură, ajustarea bugetului CNAS destinat 
consumului de medicamente (BAt), și ulterior stabilirea unei formule prin care acesta să se actualizeze 
anual. Măsura a fost convenită la întâlnirea desfășurată la sediul Ministerul Sănătății in data de 9 
octombrie 2018 intre Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, CNAS si reprezentanții 
industriei farmaceutice. 

Pentru menținerea contribuției trimestriale (clawback) la un nivel sustenabil, a fost necesar ca 
această măsură sa fie aplicată începând cu trimestrul IV al anului 2018. Astfel, valoarea BAt a fost 
majorata cu inflația cumulata din perioada septembrie 2012-decembrie 2017 și s-a reglementat faptul 
că, începând cu trimestrul IV al anului 2018 valoarea BAt este de 1.595 milioane lei. Creșterea 
valorică (fără TVA) a bugetului trimestrial de referință este de 80 milioane lei, aproximativ 34% din 
media trimestrială a valorii cumulate a consumului de medicamente înregistrat in perioada 2014-2017 
aferent unui număr de 119 medicamente (DCI) incluse necondiționat in Lista aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, în această perioada. 
 

40. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu privire la dosarul electronic al pacientului.  
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Actul normativ a fost transmis spre aprobare  Parlamentul României şi promulgare 
preşedintelui României la sfârşitul anului 2018, iar la data de 11 martie 2019, Legea nr. 45/2019 a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 192. 

În vederea armonizării prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, cu dispozițiile Curții Constituționale cuprinse în Decizia nr. 498/2018, potrivit 
cărora prevederile art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi sintagma "sistemul dosarului electronic de sănătate 
al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii sunt neconstituţionale, având în vedere dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituția României, 
a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății. 

 
În acest sens, prin actul normativ s-au reglementat la nivelul legislației primare următoarele: 
 

- dosarul electronic de sănătate are drept scop creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin 
accesul la date şi informaţii medicale, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare 
politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi 
promovării propriei sănătăţi; 
 

- sistemul DES este parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate, care se 
utilizează în mod obligatoriu la nivelul furnizorilor de servicii, autorizaţi în conformitate cu 
prevederile legale, prin medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti 
furnizori, pentru toate serviciile medicale  acordate pacienţilor aferente întregii activităţi 
medicale; 
 

- dosarul electronic de sănătate al pacientului se constituie cu ocazia transmiterii primului 
document medical al acestuia în DES de către medicii care își desfășoară activitatea în unităţile 
prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, fără consimțământul pacientului, în conformitate cu prevederile art. 9 lit. h) și i) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, realizarea şi 
implementarea acestuia fiind de utilitate publică de interes naţional. 
 
Protejarea şi garantarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată a pacientului se asigură 

prin reglementarea dreptului pacienților de a refuza în mod expres utilizarea dosarului electronic de 
sănătate. 

Caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate se asigură prin reglementarea 
accesului medicilor la datele și informațiile din DES în baza unei semnături electronice calificate, 
precum și prin asigurarea reglementarea accesului pacientului la propriul dosar. 

 

16 
 



S-a asigurat astfel un just echilibru între obligaţiile pozitive asociate dreptului la viaţă intimă, 
familială şi privată a pacientului în raport cu dreptul la ocrotirea sănătăţii persoanei. 

 
- sistemul DES poate face obiectul unor acorduri în baza liberei circulaţii a persoanelor pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic 
European sau al Confederaţiei Elveţiene şi a asistenţei medicale transfrontaliere, cu respectarea 
principiului liberei circulaţii a datelor cu caracter personal în spaţiul Uniunii Europene și, 
totodată, poate face obiectul interoperabilităţii cu registrele naţionale de sănătate; 
 

- sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toţi pacienţii care au obligaţia, 
potrivit prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, să se asigure în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi pentru toţi 
furnizorii de servicii medicale, pentru toate tipurile de asistenţă medicală, aflaţi sau nu într-o 
relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Acest serviciu urmează să fie utilizat 
gradual de la data implementării în sistemul DES a funcționalităților specifice fiecărui tip de 
asistenţă medicală și cuprinde date şi informaţii structurate în: 

 
a) modulul Sumar de urgenţă, care este accesibil medicilor care își desfășoară 

activitatea într-o structură de urgență, respectiv camera de garda, UPU, CPU și 
serviciile de ambulanță și medicilor care își desfășoară activitatea în asistență 
medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar 
consimțământul pacientului; pentru celelalte categorii de medici, aceste date sunt 
accesibile numai cu consimțământul pacienţilor; 
 

b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul 
Documente medicale şi modulul Date personale cuprind date care sunt accesibile 
medicilor numai cu consimțământul pacienţilor. 
 

Totodată, a fost reglementată modalitatea de organizare a datelor și informațiilor din DES, 
precum și detalierea acestora. 
 

- asigurarea protecţiei specifice a datelor medicale, prin stabilirea unor garanţii puternice la nivel 
de legislație primară, care să ateste nivelul înalt de protecţie a datelor cu caracter medical. 
 
Astfel, accesul medicilor la datele şi informaţiile din DES din sumarul de urgență se realizează 

în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat 
înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea. 

Accesul medicilor la datele şi informaţiile din modulele Istoric medical, Antecedente declarate 
de pacient, Documente medicale şi Date personale, pentru care este necesar consimțământul 
pacientului, se realizează în baza unui certificat calificat. 
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În acest sens, s-a reglementat la nivelul legislației primare modalitatea de acordare a 
consimțământului, precum și consecințele neacordării acestuia în mod expres. 

Actul normativ a cuprins prevederi exprese referitoare atât la natura răspunderii, cât şi la 
sancţiunile - care în sine trebuie să fie corespondente ca intensitate standardului înalt de protecţie a 
datelor medicale - aplicabile persoanelor implicate în gestionarea dosarului electronic de sănătate, în 
cazul încălcării obligaţiilor şi garanţiilor ce urmează a fi reglementate prin lege. 

De asemenea, prin actul normativ s-a prevăzut că datele, informaţiile şi procedurile 
operaţionale necesare utilizării şi funcţionării DES se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui CNAS, cu avizul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, respectiv  Ministerul Apărării Naţionale,  Ministerul Afacerilor Interne,  
Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Protecţie si Pază. 
 

46. Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 
– 2019, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2018, act normativ modificat şi completat prin: 

- H.G. nr. 458/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii şi pentru prorogarea unor termene (publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018) 

- H.G. nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul 
pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru 
pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/18 iulie 2018, 

- H.G. nr. 989/2018 privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din anexa nr. 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2018 - 2019 şi pentru prorogarea unor termene, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067/ 17 decembrie 2018, 

 
47. De la data de 1 aprilie 2018, au intrat în vigoare dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii şi 

al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, act normativ modificat şi 
completat prin: 

- Ordinele ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 841/1097/2018; nr. 910/1161/2018; nr. 1512/1546/2018; nr. 
1560/1592/2018 şi nr. 1545/1560/2018. 
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48. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
399/834/2018 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor 
constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, 
a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019 
 

49. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, 
 

50. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea 
documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii 
medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, modificat prin: 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1164/2018 privind 
modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii 
realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe 
ţară, fără regim special 

 
51. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind 

aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel 
de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a 
metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi 
medicale pentru care se solicită reconfirmarea, completat prin 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1582/2018 pentru 
completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor 
clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 
spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor 
neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se 
solicită reconfirmarea 

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

401/835/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind 
înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi 
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53. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
456/842/2018 pentru modificarea şi completarea 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 
 

54. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
457/843/2018 pentru modificarea şi completarea 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 
biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate 
 

55. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1081/2018 pentru 
aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere 
corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate 
 

56. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 
909/1163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 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 
 

57. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  nr. 
942/1175/2018 privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
674/252/2012 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 preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 247/2017 a fost modificat şi 
completat prin Ordinele preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
355/31.01.2018, nr. 401/28.02.2018, nr. 841/29.03.2018, nr. 897/27.04.2018; nr. 
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967/31.05.2018; nr. 1105/29.06.2018; nr. 1187/31.07.2018; nr. 1230/31.08.2018; nr. 
1338/28.09.2018; nr. 1423/30.10.2018; nr. 1553/29.11.2018 şi nr. 1556/03.12.2018  
 

58. Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru 
anii 2017 şi 2018 a fost modificată şi completată prin:  

- Hotărârea Guvernului nr. 956/2018 pentru prelungirea termenului de aplicare a 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor 
naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018; 

- Hotărârea Guvernului nr. 737/2018 pentru modificarea secţiunii B din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
pentru anii 2017 şi 2018. 

 
59. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 
2018 a fost modificat şi completat prin Ordinele preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 34/2018,  nr. 390/2018, nr. 932/2018, nr. 1177/2018,  nr. 1296/2018, nr. 
1328/2018, nr. 1340/2018, nr. 1381/2018, nr. 1395/2018, nr. 1470/2018, nr. 1488/2018, nr. 
1545/2018, nr. 1547/2018, nr. 1590/2018, nr. 1608/2018 privind modificarea şi completarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 
2018; 

 
60. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 privind 

aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele 
naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate modificat şi completat prin: 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 961/2018 pentru 
completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în 
programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 268/2013; 
 

- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1331/2018 pentru 
modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii 
incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 

 
61. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea 

machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei 
transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 
modificat prin Ordinele preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 33/2018, 
nr. 895/2018, nr. 1074/2018 şi nr. 1322/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui 
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Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de 
raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor 
aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative. 

  
62. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea 

Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de 
casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în 
condiţiile legii. 

 

Elemente de noutate aduse de actele normative care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale 
de sănătate: 

 
I. ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTELOR - instrumente simplificate în procesul de 

contractare: 
 Măsurile menționate în prezentul raport la pct. O.S.1.2 ”Reducerea birocrației în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate”. 
 Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta la contractare lista aparatelor utilizate 

de furnizor pentru efectuarea serviciilor medicale paraclinice ce vor face obiectul contractului de 
furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate care va cuprinde elementele de 
identificare prevăzute în Ordinul nr. 397/836/2018 (Anexa 19 şi 20). 
 Potrivit reglementărilor HG 140/2018, începând cu anul 2019, se instituie o nouă condiţie de 

eligibilitate a furnizorilor prin depunerea dovezii de acreditare (pentru unități sanitare cu paturi) sau a 
depunerii dovezii înscrierii în procesul de acreditare, prin care se certifică calitatea serviciilor 
medicale, pentru celelalte categorii de furnizori.  
  În Monitorul Oficial al României nr. 1062 din 14 decembrie 2018, a fost publicată Ordonanţă 
de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2018, potrivit căreia, prin excepţie de la prevederile art. 249 alin. (3) 
din Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  şi de la art. 20 alin. (2) din 
Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate,  în anul 2019, în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile 
legii. 
 Casele de asigurări de sănătate pot stabili o nouă perioadă de contractare numai cu acordul 

CNAS. 
 

COMISII PARITARE 
 
 La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii la nivel județean și la nivelul 

Municipiului București sunt luați în calcul și numărul de medici de familie stabilit ca necesar pentru a 
intra în relație contractuală cu CAS AOPSNAJ. 
 Au fost operate modificări in ceea ce privește componenta comisiilor constituite la nivel local 

cu atribuții în: 
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- stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii si a numărului minim de asigurați 
pentru mediul rural/zone deficitare din mediul urban;  

- stabilirea necesarului de norme și de medici pe specialități pentru specialitățile clinice, 
stabilirea specialităților deficitare si a zonelor deficitare; 

- stabilirea numărului de norme și de medici pentru asistență medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare. 

  Aceste comisii vor fi constituite din reprezentanți ai casei de asigurări de sănătate, ai direcției de 
sănătate publică și ai colegiilor teritoriale ale medicilor. Organizaţiile patronale şi sindicale, şi 
societăţile profesionale ale medicilor, reprezentative la nivel judeţean, precum și administrațiile 
publice locale, au un rol consultativ. Propunerea are în vedere faptul că nu toți medicii de 
familie/medicii de specialitate din ambulatoriu sunt reprezentați de organizațiile menționate anterior.  

  S-a eliminat comisia cu atribuții în stabilirea numărului necesar de investigații paraclinice pe 
județ. 

Nu s-a modificat componenţa comisiei pentru stabilirea zonelor deficitare din punct de vedere a 
existenţei medicilor de o anumită specialitate la nivelul asistenţei medicale spitaliceşti. 

 
II. INCHEIEREA CONTRACTELOR 
 
Asistenţa medicală primară şi Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialitățile clinice  
 
 Pentru cabinetele medicale din asistența medicală primară și cabinetele medicale din 

ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice care încheie acte adiționale pentru furnizarea 
de servicii medicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigațiile 
paraclinice se ajustează proporțional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii. 
 Pentru accesul asiguraților la servicii medicale în cadrul cabinetului medical din asistența 

medicală primară și la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitățile clinice s-a precizat ca programul 
de activitate de 35 de ore pe săptămână se asigură in minim 5 zile pe săptămână; pentru medicii de 
familie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești programul 
de lucru de 35 de ore/săptămână se stabilește pe zile conform condițiilor specifice acestui sistem și se 
reglementează în normele proprii. 
 Programul de activitate al asistentului medical/sorei medicale/moașei în cadrul cabinetului în 

asistența medicală primară și în cadrul cabinetului organizat în ambulatoriul de specialitate pentru 
specialitățile clinice,  poate fi o normă întreagă sau  fracțiune de normă. 

 
Asistenţa medicală primară 
 
 Un medic angajat fără listă proprie în cadrul unui cabinet medical individual în asistența 

medicală primară, poate figura ca medic angajat și în alte cabinete medicale individuale cu condiția ca 
toate cabinetele medicale individuale să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate. 
 Pentru medicul de familie nou-venit într-o localitate a fost majorată perioada pentru care poate 

încheia convenție cu casa de asigurări de sănătate de la 3 la 6 luni, precum și perioada pentru care 
23 

 



ulterior convenției se poate încheia contract (perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei) de 
la 3 la 6 luni. Medicul de familie nou venit beneficiază pe perioada convenției de un venit constituit 
din:  

a) o sumă reprezentând plata per capita pentru o listă echilibrată de 800 de asigurați; a fost stabilit 
un număr de puncte per capita aferent listei echilibrate de asigurați (800), respectiv 6.937 puncte/an, 
care se ajustează în raport de gradul profesional și de condițiile în care se desfășoară activitatea;     

b) o sumă necesară pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a cabinetului medical, inclusiv 
pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele şi materialele 
sanitare pentru trusa de urgenţă, calculată prin înmulțirea sumei stabilită potrivit lit. a)  cu 1,5. 
 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice 
 
 Îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate de către medicii cu competență/atestat în paliație 

certificați de Ministerul Sănătății și care lucrează exclusiv în această activitate, în baza biletului de 
trimitere (valabilitatea biletului de trimitere este de 60 de zile calendaristice): patru 
consultaţii/trimestru/asigurat pentru îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru 
specialitățile clinice. 

1. În ambulatoriul clinic pot fi efectuate unele servicii de spitalizare de zi (servicii medicale în scop 
diagnostic – caz) decontate prin tarif pe serviciu/caz, decontate din fondul alocat asistenței medicale 
spitalicești; serviciile se contractează de casele de asigurări de sănătate numai cu unitățile sanitare care 
încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialitățile clinice și care  îndeplinesc suplimentar următoarele condiții de eligibilitate: 

a. au organizat, autorizat și evaluat atât ambulatoriul de specialitate clinic cât și structură de 
spitalizare de zi în aceeași specialitate pentru care se încheie contract pentru acest tip de servicii în 
ambulatoriu; această condiție este obligatorie pentru toți furnizorii care contractează acest tip de 
servicii;  

b. au încheiat contract cu laboratoarele de referință stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 
377/2017 cu modificările și completările ulterioare, sau după caz, au în structura proprie laborator de 
investigații medicale paraclinice, pentru serviciile medicale – caz pentru Depistarea precoce a 
leziunilor precanceroase ale sânului și pentru Depistarea și diagnosticarea precoce a leziunilor 
displazice ale  colului uterin (evidențiate în Anexa 7 la Ordinul 397/836/2018). 

c. furnizorul are în structură maternitate de gradul II sau III aprobată prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. 1881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de 
obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările și completările ulterioare, pentru serviciile 
medicale – caz de supraveghere a sarcinii (evidențiate în Anexa 7 la Ordinul 397/836/2018). 

 2. Serviciile medicale se contractează de către furnizori numai în ambulatoriul de specialitate 
pentru specialitățile clinice (nu şi în structura de spitalizare de zi). 

 3. Furnizorii de servicii medicale de specialitate pentru specialităţile clinice, contractează serviciile 
medicale  în cadrul  programului cabinetului. Numărul serviciilor medicale în scop diagnostic – caz  
efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic pot fi raportate cu încadrarea în suma contractată, funcție 
de tipul fiecărui serviciu și durata acestuia, precum și de programul de lucru al cabinetului stabilit 
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pentru efectuarea acestor servicii. Maxim 50% din programul de lucru al cabinetului poate fi contractat 
pentru serviciile medicale de spitalizare de zi ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic. 
Aceste contracte se derulează distinct de cele pentru furnizarea serviciilor medicale de specialitate 
pentru specialităţile clinice.  
 A fost completată lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de 

servicii medicale în ambulatoriul de specialitate (cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, 
nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică,  pneumologie pediatrică).  
 

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de medicină fizică și 
de reabilitare 

 
 În cadrul criteriilor privind selecţia furnizorilor şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de 

servicii medicale, a fost modificată ponderea criteriilor ce se au în vedere la stabilirea valorii 
contractelor de furnizare de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, astfel: 

 Evaluarea capacităţii resurselor tehnice - 50% (anterior 40%), 
 Evaluarea resurselor umane - 50% (anterior 60%). 
 Modalitatea de ajustare a punctajului acordat pentru aparatele din dotarea furnizorului,  funcţie 

de vechimea aparatelor s-a modificat în coroborare cu reglementările H.G. nr. 2139/2004, cu 
modificările ulterioare, similar ca și pentru aparatele din dotarea furnizorilor de investigații paraclinice 
– analize de laborator. (Punctajul pentru fiecare aparat, se acordă pentru aparatele cu o vechime de 
până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data 
fabricării sau de la data recondiţionării, punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se 
diminuează cu câte 20%.) 

 
Ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară 
 
 Programul de activitate pentru medicii de medicină dentară cu integrare clinică a fost stabilit la 

3 ore și 30 de minute pe zi (reprezentând 1/2 normă). 
 Suma orientativă/medic specialist/lună la nivel naţional a crescut de la 1.600 la 2.000 lei/lună. 
 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 
 
 Repartizarea fondului alocat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii 

paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologică, investigaţii de radiologie-
imagistică medicală şi medicină nucleară, se stabileşte de către casa de asigurări de sănătate (anterior 
această activitate era atribuţia comisiei de la nivel județean). 
 La stabilirea punctajului pentru criteriul ”Evaluarea resurselor umane” pentru furnizorii de 

investigaţii paraclinice – radiologie şi imagistică medicală au fost diminuate punctajele pentru medicul 
specialist anestezist/medicul primar anestezist, precum și pentru medicul specialist de medicină de 
urgență/medicul primar de medicină de urgenţă, având în vedere că specificul activităţii medicilor cu 
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specialităţile menţionate presupune prezenţa pentru un timp limitat la furnizor şi numai la nevoie, 
respectându-se proporţionalitatea cu activitatea medicului de radiologie şi imagistică medicală. 
 Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform 

normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau 
ANMDM, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a 
contractului de furnizare de servicii medicale (anterior și de producător sau un furnizor agreat de 
producător). 
 A fost modificată lista investigaţiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală și medicină 

nucleară, prin excluderea explorărilor funcţionale (Modificarea a avut în vedere faptul că nu mai există 
specialitate de explorări funcţionale şi prin urmare nu se mai acordă/contractează de furnizorii de 
servicii medicale paraclinice. Aceste servicii se regăsesc în pachetul de servicii medicale din 
ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice ca proceduri diagnostice).  

 
Asistență medicală spitalicească: 
 
 Potrivit reglementărilor HG 140/2018, în forma iniţială adoptată, începând cu contractarea 

pentru anul 2019, casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale 
spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi numai cu unitățile sanitare pentru care se încheie și 
contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în spitalizare continuă. Aceste reglementări au 
fost abrogate odată cu publicarea, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067 din 17 
decembrie 2018, a Hotărârii Guvernului nr. 989/2018 privind abrogarea alineatului (4) al articolului 
84 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019. 
 Pentru zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită 

specialitate care acordă servicii medicale spitalicești, un medic poate acorda servicii medicale 
spitaliceşti, în baza a două/trei contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în unităţi sanitare 
distincte, cu respectarea legislaţiei muncii (anterior numai două contracte). 
   În valoarea totală contractată de spitale cu casele de asigurări de sănătate pot fi contractate 

sume pentru serviciile medicale în scop diagnostic – caz efectuate în ambulatoriu clinic (servicii 
contractate din fondul de asistenţă spitalicească). 

 
 CONTRACTARE: 
1. Pentru spitalele DRG: 
a. - ICM 2018 = ICM realizat 2017, pentru fiecare spital; 
b. - Durata medie de spitalizare a fiecărui spital pentru anul 2018 este durata medie de spitalizare 

realizată de spital în anul  2017; 
c.  - TCP 2018 = TCP 2017 cu excepția spitalelor care si-au schimbat categoria de clasificare 

(Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu" Constanta, Spitalul Militar de Urgență Galați) , 
precum și a spitalelor de copii Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” 
Bucureşti,  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie” Bucureşti şi Spitalul Clinic de Copii 
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„Dr. V. Gomoiu” pentru care TCP 2018 poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, având în 
vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii. 

d. – Referitor la suma contractată – au fost eliminate reglementările potrivit cărora suma contractată 
nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% față de suma contractată în anul anterior (pentru servicii 
de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi). 

e.  - În lista spitalelor finanțate în sistem DRG: 
- au fost introduse două unități sanitare: 
o Victoria Medical Center (București) 
o Clinica New Medics (Sibiu) 
- nu se mai regăsesc următoarele unități sanitare, care nu au mai optat pentru contractare spitalizare 

continuă cu casa de asigurări de sănătate: 
o SC Medicover Hospitals SRL  
o Dynamic Medical  
o Clinica Sf. Lucia S.R.L.  
o S.C. Eldimed Materna S.R.L.  
o SC Andimex SRL  
o Elytis Hospital Hope 
2. Pentru spitalele acuți non DRG  
a. - Durata medie de spitalizare la nivel naţional (DMS_nat) pentru 2018 este 6,05 (6,22 în anul 

2017). 
b. Referitor la suma contractată – au fost eliminate reglementările potrivit cărora suma contractată 

nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% față de suma contractată în anul anterior. 
 
3. Pentru situaţii justificate ce pot apărea în derularea contractelor încheiate cu furnizorii de 

servicii medicale spitaliceşti, se pot contracta sume stabilite fără utilizarea procentului de 
referință P, dar numai cu avizul CNAS. 

 
Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat 
 
 Au fost stabilite tarife unitare pentru consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport 

sanitar neasistat. Au fost eliminate reglementările potrivit cărora se negociază tariful/km, tariful/milă, 
tariful/solicitare. Propunerea a avut in vedere o decontare unitara la nivelul tuturor caselor de asigurări 
de sănătate a consultațiilor de urgenta la domiciliu și a activităților de transport neasistat.  
 Tariful /consultație de urgență la domiciliu este de 170 lei, celelalte tarife rămânând 

nemodificate față de anul 2017. 
 
Îngrijiri medicale la domiciliu 
 
În categoria furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu care pot intra în relație 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate au fost incluși medicii de familie și spitalele, care se pot 
organiza ca furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu. 
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 S-a prevăzut valoare de contract. Sumele contractate se stabilesc în funcție de fondul aprobat 
pentru îngrijiri la domiciliu, pe baza unui punctaj acordat pentru resursa umană, luând în calcul și 
programul de activitate al persoanelor care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor, 
precum şi în funcţie de profesia şi calificarea personalului medico-sanitar care își desfășoară 
activitatea într-o formă legală la furnizor.  

1. medic primar de specialitate        20 puncte; 
2. medic specialist         18 puncte; 
3. asistenţi medicali          13 puncte; 
4. kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală   13 puncte. 

 
  Se consideră o normă întreagă astfel: 

- pentru un medic - 35 ore/săptămână (7 ore x 5 zile/săptămână) 
- pentru un asistent medical – 40 ore/ săptămână (8 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
- pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală - 35 

ore/săptămână (7 ore/zi x 5 zile/săptămână) 
 
 Tariful maximal pe o zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 60 lei (pentru mediul urban), 

respectiv 75 de lei (pentru mediul rural – peste 15 km în afara localității unde este sediul furnizorului) 
pentru îngrijirile acordate asiguraților cu status de performanță ECOG 4. 

Tariful maximal pentru o zi de îngrijire acordat asiguraților cu status de performanță ECOG 3 
este de  55 lei (pentru mediul urban), respectiv 70 de lei (pentru mediul rural – peste 15 km în afara 
localității unde este sediul furnizorului). 

     Anterior tariful nu a fost diferențiat pe mediul urban/rural şi se are în vedere accesul asiguraţilor 
din mediul rural la acest tip de îngrijiri. 
 În cadrul recomandării se va înscrie de medicul prescriptor justificarea recomandării privind 

necesitatea și oportunitatea acordării îngrijirilor medicale la domiciliu. 
În recomandare se înregistrează telefonul asiguratului și adresa unde se vor acorda îngrijirile. 

 Recomandarea pentru îngrijiri medicale se prezintă în original de către asigurat/reprezentant 
casei de asigurări de sănătate, care va certifica – la momentul prezentării recomandării - încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. Recomandarea se va transmite la CAS și 
de medicul prescriptor - în format electronic, asumată prin semnătură electronică, în ziua în care a 
făcut recomandarea. 
 Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 

maximum 30 zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost 
emisă recomandarea.  Lista de așteptare este în limita termenului de valabilitate al recomandării. În 
acest termen de 30 de zile asiguratul se prezintă la CAS, la furnizor și trebuie să înceapă cel puțin 
primul serviciu medical recomandat; în caz contrar se reia procedura. 
 Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri (faţă de 30 de zile, cât a fost anterior), 

cu posibilitatea acordării unui număr mai mare de zile de îngrijiri funcție de nevoi. - reglementarea are 
în vedere asigurarea accesului unui număr mai mare de asigurați la acest tip de îngrijire. 
 Programul de activitate  al furnizorului solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, 

nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi - de luni până vineri, respectiv 40 de ore/săptămână, cu condiția ca  
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pentru cel puţin o normă pe zi (7 ore) programul să fie acoperit de medic/medici care îşi desfăşoară 
activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu. 

       Întregul program de activitate al furnizorului prevăzut în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiri medicale la 
domiciliu. 

 Recomandarea va avea un număr unic de identificare pe care îl primește în SIUI. 
 Deciziile aprobate înainte de 1 aprilie 2018 și aflate în derulare își mențin valabilitatea. 

Decontarea se face la tariful înscris pe decizie și contravaloarea serviciilor din decizie raportate 
începând cu 1 aprilie 2018 sunt incluse în valoarea de contract. 

 Pe perioada de valabilitate a unei recomandări nu se certifică de către CAS altă 
recomandare. 

 Recomandarea în original se depune la un singur furnizor, numai în ziua începerii acordării 
serviciilor. 

 Valoarea lunară de contract poate fi depășită cu condiția diminuării valorii de contract din 
luna următoare, cu maximum 5%. 

 
Îngrijiri paliative la domiciliu 
 
 A fost revizuit în totalitate pachetul de servicii și au fost introduse servicii noi, asigurate de 

echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut.  
 S-a prevăzut valoare de contract, iar sumele contractate se stabilesc pe baza unui punctaj 

acordat pentru resursa umană, respectiv echipe multidisciplinare formate din medic, asistent, psiholog, 
kinetoterapeut. 
 Tariful maximal pe o zi de îngrijiri paliative la domiciliu este de 105 lei. 
 Îngrijirile paliative la domiciliu se pot recomanda de către medicii de specialitate din 

specialităţile clinice (anterior numai medicii cu specialitatea oncologie medicală şi boli 
infecţioase) și medicii cu competență de îngrijiri paliative din ambulatoriul de specialitate aflaţi 
în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

 Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri paliative la domiciliu este de maximum 
60 zile calendaristice de la data emiterii recomandării până la prezentarea acestuia la furnizorul 
de îngrijiri paliative la domiciliu, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea.   

În cadrul recomandării se va înscrie de medicul prescriptor justificarea recomandării privind 
necesitatea și oportunitatea acordării îngrijirilor  paliative la domiciliu. 

  În recomandare se specifică telefonul asiguratului și adresa unde se vor acorda îngrijirile. 
 Recomandarea pentru îngrijiri paliative se prezintă în original de către asigurat/reprezentant 

casei de asigurări de sănătate care va certifica – la momentul prezentării recomandării - încadrarea în 
numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. 

Recomandarea se va transmite la CAS și de medicul prescriptor - în format electronic, asumată prin 
semnătură electronică, în ziua în care a făcut recomandarea. 
 Furnizorii de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu acordă servicii de îngrijiri paliative 

conform unui plan de îngrijiri stabilit de către medicul cu atestat în îngrijiri paliative care îşi 
desfăşoară  activitatea la furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. 
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 Ritmicitatea acordării serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu se stabilește pe baza 
protocolului de monitorizare în funcție de nevoile pacientului identificate de echipa de îngrijire 
paliativă a furnizorului. 
 Planul de îngrijire paliativă se întocmește la prima vizită și în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la prima vizită se  comunică la casa de asigurări de sănătate.  În situaţia în care planul de 
îngrijire se modifică în funcţie de necesităţile pacientului, variaţiile planului de îngrijire sunt transmise 
casei de asigurări de sănătate odată cu raportarea lunară. 
 Un episod de îngrijire este de maxim 30 zile de îngrijiri. 
Timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient al echipei multidisciplinare este de 90 de 

minute. 
      Numărul maxim de vizite de îngrijiri paliative la domiciliu ce poate fi efectuat de o echipa minima 
multidisciplinară de îngrijiri paliative la domiciliu este de 18 vizite/zi. 
 Programul de activitate  al furnizorului solicitat a fi contractat cu casa de asigurări de sănătate, 

nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi (de luni până vineri), respectiv 40 de ore/săptămână, cu obligaţia ca 
pentru cel puţin o normă pe zi (7 ore) programul să fie acoperit de medic/medici care îşi desfăşoară 
activitatea  într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu. 

       Întregul program de activitate al furnizorului prevăzut în contractul încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiri paliative la 
domiciliu.  
 Celelalte reglementări privind: deciziile emise anterior datei de 1 aprilie 2018, recomandarea se 

depune la un singur furnizor, număr unic de înregistrare din sistem etc. sunt aceleași cu cele de la 
îngrijiri medicale la domiciliu. 

 
Medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 
S-a precizat că un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 2 farmacii aflate în relaţie 

contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate (anterior își putea desfășura activitatea la 2 
furnizori). Un farmacist îşi poate desfăşura activitatea la cel mult 3 farmacii (anterior la 3 furnizori) 
aflate în relaţie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate în situaţia în care, la unul dintre 
furnizori, asigură numai programul de continuitate în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbători 
legale, precum şi pe timpul nopţii. 
 

 
III. DERULAREA CONTRACTELOR 
 
 Furnizorii vor comunica caselor de asigurări de sănătate modificările privind condiţiile avute în 

vedere la contractare cel târziu în ziua în care acestea produc efecte (se va face o notificare din partea 
furnizorului, dar documentele pot fi depuse ulterior, conform convenției dintre părți prevăzută într-o 
clauză suplimentară la contract). 
 Perioadele de absenţă motivată pentru medicii care furnizează servicii de asistenţă medicală 

primară includ şi  concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, până la 7 ani, sau copil cu handicap 
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pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani - pentru coroborare cu legislaţia 
privind concediile medicale. 
 A fost reglementat în mod expres dreptul medicilor de familie la o perioada de vacanță de 

până la 30 de zile calendaristice pe an și înlocuirea acestuia cu medic înlocuitor sau, în lipsa unui 
medic înlocuitor, medicul de familie are obligația să anunțe casa de asigurări de sănătate care este/sunt  
medicul/medicii desemnați la care asigurații înscriși pe lista sa proprie se pot prezenta pentru 
acordarea următoarelor servicii: 

a)  consultații pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală; 
b) consultații în caz de boală pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale unor afecțiuni cronice; 
c) consultații pentru afecțiuni cronice. 

Decontarea acestor servicii se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, în aceleași 
condiții ca și pentru asigurații de pe lista proprie a medicului desemnat. 

Pentru aceste situații, medicul are obligația să afișeze la cabinet, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior 
perioadei de absență, care este/sunt medicul/medicii la care asigurații înscriși pe lista proprie se pot 
prezenta și datele de contact ale acestora.  

 Au fost aduse modificări listei afecțiunilor care permit prezentarea direct la medicul 
specialist din ambulatoriu.  

a.  S-au eliminat: 
- ulcer peptic gastro-duodenal; 
- rahitismul carenţial comun; 
- supraponderea pediatrică. 

b. Pentru ”Afecţiuni ale aparatului lacrimal” a fost modificată grupa de vârstă de la 1-3 ani la 0-3 
ani 

c. Pentru ”bolile rare” s-a precizat că în această categorie se regăsesc bolile rare  prevăzute în 
Programele naționale cu scop curativ 

d. a fost redefinită grupa bolilor psihice astfel: ”Boli psihice (grup diagnostic schizofrenie, 
tulburări schizotipale şi delirante, grup diagnostic tulburări ale dispoziției, autism, ADHD, 
boli psihice la copii)”. 

 S-a extins categoria persoanelor care pot depune documentele pentru solicitare dispozitiv 
medical/ridica decizia de aprobare, în sensul introducerii membrilor de familie cu grad de rudenie I și 
II (faţă de precedentele reglementări care prevedeau ca membrii de familie sunt doar părinții, 
fiul/fiica). 
 Documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medicale se pot transmite de către  

asigurat casei de asigurări de sănătate și prin poștă (anterior documentele se depuneau la sediul casei 
de asigurări de sănătate).  

a. În cazul dispozitivelor medicale expediate de către furnizor prin poştă, curierat, transport 
propriu ori închiriat, factura în vederea decontării dispozitivului medical se întocmește în luna 
în care furnizorul a intrat în posesia documentului privind confirmarea de primire a 
dispozitivului medical. 
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Modificarea are în vedere evitarea situaţiilor în care documentele privind confirmarea primirii 
dispozitivului medical intră în posesia furnizorului la o dată ulterioară, prevăzută în contract, 
pentru depunerea facturii la casa de asigurări de sănătate. 

b. S-a precizat că la facturare furnizorii depun certificatul de garanţie cu excepţia dispozitivelor 
medicale care se acordă pe o perioadă determinate (prin închiriere) și a dispozitivelor pentru 
care nu se emite certificate de garanție dar au termen de valabilitate. 

c. Confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de către furnizor prin poştă, curierat, etc., 
- dacă a fost primită de furnizor în format electronic, acesta o poate trimite casei de asigurări de 
sănătate   printată şi certificată cu sintagma “conform cu originalul”.  

d. În cazul dispozitivelor medicale care se acordă pe o perioadă determinata, prin închiriere, 
factura se întocmeşte după expirarea perioadei de valabilitate a talonului facturat. 

e. S-a precizat că biometria - care se atașează la recomandarea pentru lentila intraoculară - trebuie 
să conţină numele şi prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data şi 
locul efectuării. 

 
 Eliminarea prevederii potrivit căreia casele de asigurări de sănătate decontează nu mai mult de 

25% din cazurile externate din secțiile de medicina muncii - boli profesionale ale spitalelor, pentru 
care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională (având în vedere că Ministerul Sănătății și 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale au elaborat un proiect de act normativ privind decontarea întregii 
activități a acestor secții din bugetul asigurărilor sociale de stat). 

 
 Pentru spitalizare continuă, pacienți cu diagnostic oncologic confirmat aflați în Programul 

național de  oncologie, se pot prezenta fără bilet de internare. 
 
 La spitale, contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare 

unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti. A fost eliminată limita de maxim 300 lei/zi ce putea 
fi încasată de la asigurați pentru condiții hoteliere cu grad ridicat de confort. 

Spitalele – atât cele publice cât și cele private – au obligația să asigure accesul asiguraților la 
servicii medicale spitalicești în condiții hoteliere standard. 

 
 În asistența medicală de specialitate pentru specialități paraclinice, regularizarea se face 

trimestrial, nu lunar ca până la data de 1 aprilie 2018. 
Prin excepție, pentru trimestrul IV 2018, în situația în care la unii furnizori de servicii medicale 

paraclinice se înregistrează la sfârșitul unei luni sume neconsumate, față de suma lunară prevăzută în 
contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adițional la contract, valoarea lunară 
contractată inițial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor 
fi contractate printr-un act adițional la furnizorii de servicii medicale paraclinice  care în luna 
respectivă și-au epuizat valoarea de contract. 

 
 S-a precizat că la solicitarea casei de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate, furnizorul de servicii de îngrijiri la domiciliu va pune la dispoziție fișele de îngrijiri medicale 
la domiciliu. 
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IV. DECONTARE 
 
 Pentru fiecare caz oncologic suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul 

specialist se acordă un punctaj de 15 puncte/caz în luna în care medicul de familie a primit 
confirmarea și intră în plata pe serviciu medical. 
 Pentru administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat 

(conform schemei stabilite de către medical pneumolog) se acordă 40 puncte/ lună/asigurat cu condiţia 
realizării schemei complete de tratament. 
 Valoarea minimă garantată a punctului per capita - 5,8 lei (față de 4,8 lei anterior), 
 Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în asistenţa medicală primară și în asistența 

medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice - 2,8 lei (față de 2,2 lei anterior). 
 
V. OBLIGAŢIILE CASELOR  
 
Casele de asigurări de sănătate au obligația: 
 să facă publică suma reprezentând 6% din fondul cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti ce 

nu a fost contractată iniţial și să o contracteze cu spitalele conform reglementărilor legale în vigoare; 
 să publice pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii și tipuri de dispozitive 

medicale; 
 să aducă la cunoștința furnizorilor de medicamente numele și codul de parafă ale medicilor 

care înlocuiesc un alt medic (specific asistenței medicale primare); 
 s-a precizat că termenul de transmitere a motivării sumelor decontate, cu ocazia regularizărilor 

trimestriale, este de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării sumelor. 
 

VI. OBLIGAŢIILE FURNIZORILOR - revizuire/sintetizare/comasare obligații furnizori 
 
 Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu a fost 

prevăzută obligația de a transmite caselor de asigurări de sănătate, contravaloarea serviciilor de 
îngrijiri efectuate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în formatul electronic pus la 
dispoziție de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în ziua următoare efectuării acestora 
(obligația a avut în vedere faptul că pentru anul 2018 este prevăzută valoare de contract pentru aceste 
tipuri de servicii) – la a treia constatare se reziliază contractul. 
 A fost prevăzută obligația farmaciilor aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de 

sănătate, de a nu utiliza, sub nici o formă, în campaniile publicitare, referințe  la medicamentele 
compensate și gratuite sau la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu excepția informării asupra 
faptului că farmacia eliberează medicamente compensate si gratuite (avertisment, 10%, 16%, 
reziliere). 
 În ceea ce privește obligația furnizorului pentru toate domeniile de asistență medicală de a 

întocmi evidențe distincte pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă și boli 
profesionale/cazurilor prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost aduse daune sănătății de către 
alte persoane/cazurile în care au fost aduse daune sănătății propriei persoane - dacă la nivelul 
furnizorilor există documente în acest sens, furnizorii au obligația de a comunica aceste evidențe, 
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lunar, caselor de asigurări de sănătate cu care sunt în relație contractuală. Pentru nerespectarea acestei 
obligații s-au introdus sancțiuni graduale: avertisment, 3%, 5%. 
 Medicii prescriptori trebuie să respecte protocoale terapeutice. S-a precizat că, pentru 

medicamentele care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin 
Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, până la 
elaborarea și aprobarea protocolului în condițiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicațiilor, 
dozelor și contraindicațiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenței medicului 
prescriptor (sancțiuni graduale pentru nerespectarea protocolului, nu se recuperează contravaloarea 
medicamentelor).  
 Revizuirea unor obligații și condiții pentru claritatea textului. 
 Eliminarea unor obligații pentru diminuarea excesului de reglementare, de exemplu: 

o să asigure eliberarea actelor medicale în condiţiile stabilite în hotărâre şi în norme; 
o să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 
o să completeze formularele privind evidenţele obligatorii şi pe cele tipizate, 
o să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de 

bază, în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate 
datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; 

o nu se mai întocmește prescripție distinctă la nivelul asistenței medicale primare pentru 
recomandările făcute de către medicii de  medicina muncii și nici borderou distinct la 
farmacii. 

 
VII. SANCŢIUNI 
 
 Pentru nerespectarea obligaţiilor de a funcţiona cu personal farmaceutic autorizat conform legii 

şi de a asigura prezenţa unui farmacist în farmacie şi la oficinele locale de distribuţie pe toată durata 
programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate (pentru 
cea de-a doua obligaţie sunt prevăzute sancţiuni graduale), casele de asigurări de sănătate vor informa, 
pe lângă Colegiul Farmaciștilor din Romania și Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, după caz. (Anterior casele de asigurări de sănătate 
informau Colegiul Farmaciştilor din România cu privire la aplicarea fiecărei sancţiuni pentru 
nerespectarea  de către farmacii a acestor obligaţii). 

 
1. Revizuire sancțiuni în sensul diminuării nivelului acestora, extindere gradualitate, corelat cu 

gravitatea neîndeplinirii obligației cum ar fi de exemplu: 
o completarea formularelor cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă, în sensul că acestea se vor 
aplica în mod gradual, plecând de la avertisment la prima constatare (anterior se recupera 
contravaloarea serviciilor/medicamentelor acordate pe baza acestor documente); 

o să nu încaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevăzute în pachetele de servicii 
decontate din Fond şi pentru serviciile/documentele efectuate/eliberate în strânsă legătură 
sau necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în 
acest sens (anterior reziliere directa, in prezent sancțiuni graduale); 
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o raportarea incorectă/incompletă de către farmacii a datelor referitoare la consumul de 
medicamente în vederea decontării, precum și în cazul în care se constată eliberarea și 
raportarea de medicamente expirate, în sensul că trimestrial se reține o sumă echivalentă cu 
contravaloarea medicamentului/medicamentelor respective (anterior nu era prevăzută o 
sancțiune expresă).  

 
 În coroborare cu revizuirea sancțiunilor, au fost operate modificări în ceea ce privește reținerea 

sumelor aferente sancțiunilor aplicate furnizorilor. Astfel, anterior, reținerea sumelor se făcea din 
prima plată, iar în situația în care suma depășea prima plată reținerea sumei se realiza prin plată directă 
sau executare silită, în condițiile legii. În prezent recuperarea sumei pentru furnizorii de servicii 
medicale care sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate se face prin plata directă sau 
executare silită în situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, astfel: 

 
o Pentru recuperarea sumelor care nu sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control,  casa 

de asigurări de sănătate notifică furnizorul de servicii medicale în termen de maximum 10 
zile calendaristice de la data stabilirii sumei ce urmează a fi recuperată; furnizorul de 
servicii medicale are dreptul ca în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data 
primirii notificării cu confirmare de primire, să conteste notificarea. Soluționarea 
contestației se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare. În situația în care, casa de 
asigurări de sănătate respinge motivat contestația furnizorului de servicii medicale, aduce la 
cunoștința furnizorului de servicii medicale faptul că în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la data primirii răspunsului la contestație, suma se recuperează prin plată 
directă. În situația în care recuperarea nu se face prin plată directă, suma se recuperează prin 
executare silită. 

o Pentru recuperarea sumelor care sunt stabilite ca urmare a unor acțiuni de control, suma se  
recuperează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data notificării furnizorului de 
servicii medicale, prin plată directă. În situația în care recuperarea nu se face prin plată 
directă, suma se recuperează prin executare silită. 

 
    2. Sancțiuni noi: 
o Sancționarea spitalului în situația în care nu se eliberează prescripţie medicală la externarea 

asiguratului – pentru situațiile în care era necesară, prin reţinerea sumei de 200 de lei pentru 
fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligației, cu excepția externărilor din 
structurile de primiri urgențe; 

o Sancționarea furnizorilor din asistența medicală ambulatorie pentru specialități clinice, 
inclusiv medicină fizică și de reabilitare în situația în care nu se eliberează prescripţie 
medicală pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală, după caz, în situaţia în care 
concluziile examenului medical impun acest lucru; nerespectarea acestei obligaţii conduce la 
reţinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz la care s-a constatat nerespectarea obligației; 
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3.  Suspendarea contractelor: 
o Nu se mai suspendă un contract în situația încetării valabilității dovezii asigurării de 

răspundere civilă în domeniul medical pentru una sau mai multe persoane care îşi 
desfăşoară activitatea la furnizor; se suspendă din contract doar persoanele care nu mai 
respectă această obligație, în situația în care furnizorul îndeplinește condițiile de desfășurare 
a activității. 

o S-a precizat că pentru perioada în care operează suspendarea contractului sumele contractate 
se diminuează proporțional cu numărul de zile de suspendare și nu se decontează servicii 
pentru perioada de suspendare.    

 
De asemenea, CNAS a analizat şi formulat observaţii asupra proiectelor de acte normative iniţiate de 
către alte instituţii, cu incidenţă asupra domeniului asigurărilor sociale de sănătate:  
 

• Au fost formulate puncte de vedere pentru un număr de 81 proiecte de acte normative înaintate 
de Ministerul Sănătăţii şi Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.      

• Au fost formulate răspunsuri la petiţii, memorii, puncte de vedere interne, adrese ale instanței 
de judecată și solicitări ale caselor de asigurări de sănătate; 

• A fost asigurată publicarea în Monitorul Oficial al României a unui număr de 71  ordine ale 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ordine comune ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate – Ministerul Sănătăţii – Ministerul Finanțelor Publice – alte 
autorități/instituții publice; 

• Au fost vizate pentru legalitate un număr de 2.304 de documente interne şi externe, cu 
incidenţă asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

• A fost analizată documentația depusă de deținătorii de autorizație de punere pe 
piață/reprezentanții legali ai acestora în vederea  încheierii contractelor cost – volum/cost – 
volum rezultat, urmare a procesului de negociere/reluării procesului de negociere și au fost 
elaborate 21 contracte cost – volum/cost – volum rezultat.  

• A fost încheiat protocolul de colaborare încheiat de CNAS cu Alianța Pacienţilor Cronici din 
România 

• A fost asigurată îndrumarea de specialitate a personalului caselor de asigurări de sănătate 
pentru aplicarea unitară a legislaţiei în domeniu, precum şi consultanţă de specialitate terţilor, 
întocmind răspunsuri la problemele ridicate de aceștia. 

• S-a asigurat participarea la: 
- Şedinţele Comisiilor de specialitate din Senat și Camera Deputaților, în perioada 

sesiunilor parlamentare, având ca obiect dezbateri asupra proiectelor de acte normative 
cu incidență asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 

- Transmiterea rapoartelor periodice către Ministerul Sănătății cu privire la stadiul de 
realizare a măsurilor agreate pe domeniul de competență al CNAS, respectiv, 
Programul Național de Reformă 2018, alături de direcțiile de specialitate, precum și 
proiectul de Memorandum cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru 
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implementarea Programului Național de Reforma 2018 și a Recomandărilor Specifice 
de Țară 2018. 

- Dezbaterile Comisiei de Dialog Social a Ministerului Sănătăţii, în vederea susţinerii şi 
evaluării impactului proiectelor de acte normative promovate de CNAS asupra 
domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat, precum 
şi în vederea asigurării coerenţei legislative. 

- Ședințele Comisiei de negociere cu deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 
medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi cu reprezentanţii legali 
ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt 
persoane juridice române, în vederea încheierii contractelor de tip cost-volum/cost-
volum-rezultat, în baza cărora vor fi incluse condiţionat medicamentele în Listă și 
respectiv de reluare a procesului de negociere pe indicaţia/aria terapeutică aferentă 
medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte de tip cost-volum/cost-volum-
rezultat 

- Şedinţele Comisiei Centrale de Arbitraj organizate pe lângă Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate; 

- Elaborarea proiectelor de acte normative cu incidență asupra sistemului de asigurări 
sociale de sănătate din România sau în cadrul unor comisii, după cum urmează:  

i. grupuri de lucru la nivelul Ministerului Sănătății şi Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi Casa Naţională de Pensii Publice, pe 
domeniul asigurărilor sociale de sănătate; 

ii. comisii concurs organizate potrivit HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în cadrul CNAS şi la Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici; 

iii. comisii de soluționare a contestațiilor formulate de furnizori de servicii 
medicale, medicamente și dispozitive medicale, împotriva rapoartelor de control 
întocmite de structura de control din cadrul CNAS. 
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Obiectiv specific 1.2.: Reducerea birocraţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 
În anul 2018 eforturile CNAS au fost orientate către: 

 Instrumente simplificate în procesul de contractare: 
 transmitere documente numai în format electronic,  
 obligația existenței semnăturii electronice pentru toți medicii care doresc să intre în relație 

contractuală cu casa de asigurări de sănătate (se solicită certificatele digitale), 
  documentele existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la 

încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, 
care se transmit în format electronic cu semnătura electronică extinsă,   
 dovada de evaluare se depune la contractare numai de furnizorii noi, de furnizorii care au 

evaluarea făcută de altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care furnizorul dorește să intre în 
relație contractuală şi aceasta nu este existentă la nivelul CAS, sau valabilitatea acesteia este expirată; 
 eliminare documente solicitate pentru îndeplinirea condițiilor de contractare, respectiv: 

- dovada plății la zi a contribuției la FNUASS, 
- lista în format electronic a bolnavilor cu afecţiuni cronice pentru care se face management  

de caz şi pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie;         
- asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical pentru medici şi asistenți medicali  

având in vedere că pentru aceștia se prezintă certificatul de membru al Colegiului Medicilor 
din România/certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din  România (OAMGMAMR), certificate care se 
avizează numai pe perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă; 

- declaraţie pe propria răspundere privind corectitudinea listei persoanelor înscrise la 
momentul încetării termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere 
al conformităţii şi valabilităţii acesteia (apreciind că informaţiile se găsesc la nivelul CAS).  

 
 Revizuire/sintetizare/comasare obligații furnizori 
Eliminarea unor obligații pentru diminuarea excesului de reglementare cum ar fi de exemplu: 

 să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite în hotărâre şi în norme; 
 să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetele de servicii medicale; 
 să completeze formularele privind evidenţele obligatorii şi pe cele tipizate, 
 să acorde servicii prevăzute în pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, 

în limita competenţei profesionale, comunicând caselor de asigurări de sănătate datele de identificare a 
persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale; 

 nu se mai întocmește prescripție distinctă la nivelul asistenței medicale primare pentru 
recomandările făcute de către medicii de  medicina muncii și nici borderou distinct la farmacii. 

 
  Documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical se pot transmite de către asigurat, 

casei de asigurări de sănătate și prin poștă (anterior documentele se depuneau la sediul casei de 
asigurări de sănătate).  
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În cadrul activității de debirocratizare se circumscriu și acțiunile întreprinse de CNAS cu privire la 
atragerea de fonduri structurale pentru demararea a două proiecte europene, respectiv „Sistem 
informatic pentru gestionarea concediilor medicale, a biletelor de trimitere electronice, planificarea 
serviciilor medicale si automatizarea unor fluxuri de date si informații necesare asiguraților”  si  
„Sistem informatic pentru conectarea la Dosarul Electronic de Sănătate - DES a furnizorilor de servicii 
paraclinice, ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, de recuperare,  îngrijiri la 
domiciliu,  stomatologie, dispozitive medicale şi consultațiile de urgenta la domiciliu”, destinate 
furnizării de servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publica, cât și pentru 
eficientizarea unor activități la nivelul furnizorilor de servicii medicale aflați in relație contractuala cu 
sistemul asigurărilor de sănătate, utilizând mijloace specifice TIC. 

 
 

 
 
Distinct de obiectivul specific, pentru a asigura o transparență în gestionarea și utilizarea FNUASS, s-
au realizat şi următoarele activități: 
 

• Calculul valorii minime garantate a punctului  per capita şi a valorii minime garantate a 
punctului pe serviciu în asistenţa medicală primară pentru anul 2018: 
 
 în perioada 01.01.2018- 31.03.2018 pentru punctul ”per capita” valoarea a fost 4,80 lei şi  

2,20 lei pentru punctul pe serviciu. 
 în perioada 01.04.2018-31.12.2018: 5,80 lei pentru punctul ”per capita” şi 2,80 lei pentru 

punctul pe serviciu. 
 

• Calculul trimestrial al valorii definitive a punctului „per capita” şi a punctului pe serviciu în 
asistenţa medicală primară pentru trimestrul IV al anului 2017 şi trimestrele I, II şi III ale 
anului 2018. Numărul de puncte per capita şi pe serviciu realizate în asistenţa medicală 
primară, raportat de casele de asigurări de sănătate pe parcursul anului 2018, precum şi valorile 
definitive ale punctului „per capita” şi punctului pe serviciu în asistenţa medicală primară, se 
prezintă astfel: 
 

Perioada/ 
trimestrul 

Punctul per capita Punctul pe serviciu 
Valoarea 
definitiva 

- lei - 

Număr de puncte 
realizate 

Valoarea 
definitiva 

- lei - 

Număr de puncte 
realizate 

Trimestrul IV 2017 5,08 41.521.548,22 2,44 
 

86.256.415,78 
 

Trimestrul   I 2018 4,87 41.197.838,78 2,26 88.689.823,25 
Trimestrul  II 2018 6,00 41.181.685,13 2,94 83.975.814,68 

Trimestrul III 2018        6,01 41.211.583,55          2,86 86.477.686,40 
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• Calculul valorii minime garantate a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală 
ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice  pentru anul 2018: 
 
 în perioada 01.01.2018 – 31.03.2018: 2,20  lei 
 în perioada 01.04. - 31.12.2018: 2,80 lei 

 
• Calculul trimestrial al valorii definitive a punctului pe serviciu în asistenţa medicală 

ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice  pentru  trimestrul  IV al anului 2017 
şi trimestrele I, II şi III ale anului 2018.  
 

• Numărul de puncte realizate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi 
clinice, raportat de casele de asigurări de sănătate pe parcursul anului 2018, precum şi valoarea 
definitivă ale acestora se prezintă astfel: 

Trimestrul 

Punctul în asistenţa medicală  
ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice 

Valoarea definitivă 
- lei - 

Număr de puncte realizate 

Trimestrul IV 2017 2,43 102.646.269,98 
Trimestrul   I 2018 2,20 

 
109.897.636,12 

 

Trimestrul  II 2018 2,81 107.902.021,42 
Trimestrul  III 2018 2,84 106.668.103,48 
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Obiectiv specific 1.3.: Utilizarea contractelor cost – volum şi cost – volum – rezultat ca instrumente 
de susţinere a creşterii accesibilității bolnavilor la medicamente inovative 
 

În anul 2018 eforturile CNAS în ceea ce priveşte  contractele cost – volum şi cost – volum – 
rezultat au fost orientate către: 

 Actualizarea legislației în domeniul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat în sensul 
elaborării, aprobării şi implementării Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 735/976/2018 privind 
metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare 
a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.  
 
Totodată, prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 32/2018 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor 
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii: 

• Au fost reglementate  mecanisme distincte care vor sta la baza încheierii 
contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat care să conducă la creșterea accesului 
tuturor categoriilor de pacienți la medicamente inovative; 

• Prin modificarea adusă modalităţii de calcul a valorii consumului trimestrial s-a 
creat posibilitatea negocierii şi încheierii unor contracte cost-volum și pentru 
medicamentele cu decizie de includere condiţionată ce îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate pentru iniţierea procesului de negociere şi care sunt eligibile pentru 
includerea în sublista A sau B din anexa la HG nr. 720/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, nu doar pentru cele aflate în sublista C, pentru care, 
începând din anul 2015 s-au iniţiat negocieri şi s-au încheiat contracte cost –
volum/cost-volum-rezultat; 

• S-a reglementat posibilitatea încheierii de contracte cu toate medicamentele 
destinate unei indicații terapeutice, în concordanță cu starea sănătății și 
comorbiditățile pacienților, pentru a evita riscul de întrerupere a tratamentului pe 
motiv de discontinuitate în piața farmaceutică a singurului medicament pentru care 
s-a încheiat anterior contract cost-volum/cost-volum-rezultat. 

 
 Participarea activă la procesul de negociere şi încheiere a contractelor cost-

volum/cost-volum-rezultat a constituit o prioritate pentru CNAS în anul 2018 şi a avut 
următoarele rezultate: 

• în anul 2018, în limita sumei prevăzute în Legea nr. 2/2018-Legea bugetului de stat 
pe anul 2018, cu modificările si completările ulterioare, pentru care Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate a fost autorizată să negocieze şi să încheie contracte cost-
volum/cost-volum-rezultat, au fost negociate şi  încheiate 17 contracte cost-volum 
(din care 12 contracte urmare a reluării procesului de negociere) şi 3 contracte 
cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita virala cronica de tip C. De cele 
22 DCI-uri ce fac obiectul celor 20 de contracte cost-volum şi cost-volum-rezultat, 
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pe perioada de derulare a acestora vor beneficia un număr de 96.880 pacienți 
eligibili, din care 13.000 pacienți eligibili cu hepatita cronica virala de tip C; 

• au fost renegociate elementele ce au stat la baza negocierii pentru un număr de 2 
contracte cost-volum pe aria terapeutica oncologie ca urmare a reevaluării 
populației eligibile de către Comisia de specialitate relevantă a Ministerului 
Sănătăţii, populația eligibilă fiind majorată cu 1.150 pacienți; 

• din cele 5 contracte cost-volum nou încheiate (4 contracte pe aria terapeutica 
oncologie si 1 contract pe aria terapeutica neurologie),  în anul 2018, s-au derulat 
efectiv un număr de 3 contracte, medicamentele ce fac obiectul acestor contracte 
fiind incluse în Lista aprobată prin H.G. nr. 720/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 Monitorizarea contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat derulate în anul 2018 în 
vederea emiterii Notificărilor către deținătorii de APP/reprezentanții legali ai acestora: 

• în perioada 01.01.2018-31.12.2018 (perioada aferentă datelor de consum 
înregistrate in PIAS pentru T4 2017 - T3 2018) au fost transmise un număr de 112 
Notificări aferente celor 42 contracte cost-volum ce şi-au produs efecte în perioada 
mai sus menționată (contracte aferente unui număr de 23 DCI-uri, din care 19 DCI 
cu indicații în afecțiuni onco hematologice, 1 DCI cu indicații in boli rare, 1 DCI cu 
indicații în afecțiuni cardiovasculare si 2 DCI cu indicații in reumatologie si 
psoriazis) valoarea contribuției trimestriale datorata de deţinătorii de 
APP/reprezentanții legali ai acestora fiind de 191.912 mii lei, de aproximativ 3 ori 
mai mare decât contribuția notificată şi plătită în perioada similara a anului 2017.   

• în anul 2018 au fost transmise un număr de 12 Notificări aferente celor 4 
contracte cost-volum-rezultat semnate în 2015 şi 2017 pentru tratamentul cu 
Viekirax+Exviera şi Harvoni, emise după finalizarea perioadei necesare 
administrării tratamentului şi a celei aferente evaluării rezultatului medical, 
valoarea contribuției trimestriale datorată de deţinătorii de APP fiind de 783.882 
mii  lei, în trimestrul 1 din 2018 fiind emisă ultima Notificare de plată a contribuției 
trimestriale pentru contractul cost-volum-rezultat semnat în anul 2015. 

 
 Creşterea numărului de pacienţi care au beneficiat de medicamentele inovative ce fac 

obiectul contractelor cost-volum: 
• în semestrul II al anului 2018 numărul pacienților a fost de 14.332 persoane, în 

creștere cu 44% faţă de numărul beneficiarilor din semestrul I. 
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Obiectiv specific 1.4.: Implementarea programelor naționale de sănătate curative şi monitorizarea 
indicatorilor aferenţi acestora 

 
Programele naţionale de sănătate curative derulate în anul 2018 au fost structurate în 

programe/subprograme de sănătate, după cum urmează: 
 
• Programul naţional de boli cardiovasculare;  
• Programul naţional de oncologie cu următoarele subprograme: 

- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii); 
- Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin 

PET-CT; 
- Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare;  
- Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu 

leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de 
biologie moleculară la copii şi adulţi;   

- Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de 
spitalizare de zi (adulţi şi copii); 

- Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom) la copii şi adulţi. 

 
●   Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear 

şi proteze auditive); 
• Programul naţional de diabet zaharat;  
• Program naţional de tratament al bolilor neurologice;  
• Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei; 
• Programul naţional de tratament pentru boli rare; 
• Programul naţional de sănătate mintală;  
• Programul naţional de boli endocrine; 
• Programul naţional de ortopedie; 
• Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană; 
• Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică; 
• Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice; 
• Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, cu 

următoarele subprograme: 
- Subprogramul de radiologie intervenţională; 
- Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul 

medicamentos; 
- Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil;  
- Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator 

medular. 
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Sumele alocate programelor/subprogramelor naţionale curative s-au utilizat pentru:  

a) asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare 
specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major 
asupra sănătăţii publice acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate 
curative; 

b) asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, 
investigaţii medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor 
hemodializaţi de la şi la domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi 
materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor; 

c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigaţiilor PET-CT, serviciilor 
prin tratament Gamma-Knife, serviciilor de diagnosticare şi monitorizare a leucemiilor acute, 
serviciilor de diagnosticare genetică a tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi 
neuroblastom), precum şi a serviciilor de radioterapie. 

 
De asemenea, pe parcursul anului 2018, în scopul asigurării unei game cât mai largi de servicii de 
sănătate adaptate nevoilor identificate, au fost introduse o serie de elemente de noutate în cadrul 
programelor naţionale de sănătate şi anume:   

- s-a introdus o noua activitate, aceea de înlocuire a procesorului de sunet (partea externă) la 
pacienţii cu implant cohlear din motive de uzură fizică şi pentru reducerea impactului negativ 
asupra auzului pacientului în cadrul Programului naţional de tratament al surdităţii prin proteze 
auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) prin Ordinul președintelui CNAS nr. 
932/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018; 
 

- în ultimul trimestru al anului 2018 s-a asigurat tratament pentru bolnavii cu atrofie musculară 
spinală în cadrul Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare, 20 de 
bolnavi cu atrofie musculară spinală beneficiind astfel de tratament specific; 
 

- în cadrul Programului naţional de tratament pentru boli rare, tot în ultimul trimestru al anului 
2018, s-a asigurat tratament specific pentru purpură trombocitopenică imună cronică la 
copiii splenectomizaţi şi nesplenoctemizaţi;  

 
- s-a asigurat creşterea accesului la tratament al bolnavilor prin introducerea unor unităţi noi în 

cadrul unor programe/subprograme naţionale de sănătate curative (Programul naţional de 
boli cardiovasculare, Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 
oncologice prin PET – CT, Programul naţional de tratament al bolilor neurologice, Programul 
naţional de tratament pentru boli rare,  Subprogramul de radiologie intervenţională); 

 
- în cadrul Programului naţional de diabet a fost crescut numărul de teste de 

automonitorizare ce pot fi prescrise adulţilor cu diabet zaharat insulinotrataţi de la 100 
teste/3 luni la 200 teste/3 luni, s-a restructurat programul prin introducerea accesului 
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bolnavilor insulinodependenţi la pompe şi sisteme de monitorizare glicemică continuă, 
precum şi materiale consumabile pentru acestea; 

 
- s-a asigurat creşterea accesului la serviciile de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu 

afecţiuni oncologice prin PET-CT prin modificarea criteriilor de eligibilitate prevăzute în 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 
şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

- în cadrul Subprogramului de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul 
medicamentos se asigură şi dispozitive de stimulare cerebrală profundă pentru tratamentul 
bolnavilor cu epilepsie rezistentă la tratamentul medicamentos; 
 

- în anul 2018, activitatea comisiilor de la nivel CNAS de aprobare a investigaţiilor PET-CT 
pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii), care au depus dosare la casele de 
asigurări de sănătate s-a concretizat în: 

• 9.038 dosare analizate şi 8.241 dosare aprobate  pentru adulţi; 
• 226 dosare analizate şi 219 dosare aprobate pentru copii. 

 
Numărul de investigaţii PET-CT efectuate în cursul anului 2018 a fost de 7697. Menţionăm că decizia 
de aprobare a investigaţiei are valabilitate de 45 de zile. 
 
Indicatorii aferenţi Programelor naţionale de sănătate curative sunt prezentaţi în Anexa Nr. 1 la prezentul raport. 
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Obiectiv specific 1.5.: Managementul eficient al Platformei informatice a asigurărilor de sănătate şi 
a sistemelor subsecvente acesteia 

 
În anul 2018 au fost întreprinse următoarele demersuri: 
1. Au fost gestionate, prin resurse proprii in baza procedurilor si manualelor de utilizare sau in baza 

unor contracte încheiate cu terți activităţile de administrare, suport, mentenanţă, helpdesk si 
monitorizare a aplicațiilor informatice din cadrul sistemelor SIUI, SIPE, ERP-CNAS si CEAS, de 
monitorizare a bazelor de date ORACLE din cadrul sistemelor SIUI, SIPE, ERP-CNAS si CEAS,  
de administrare, suport, mentenanţă şi monitorizare a infrastructurii hardware si software de baza 
ale sistemelor SIUI, SIPE, ERP-CNAS si CEAS si Card european, respectiv un număr de 7 
contracte: 

a. ET3223/2002- "Contract pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, 
construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate 
din Romania", 

b. Acord-cadru nr. P / 10144/ 29.11.2016 – “Servicii de administrare, suport tehnic și 
mentenanță hardware pentru platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS)”, 

c. Acord-cadru nr. P/4795/ 20.06.2014 – Furnizare si distribuție card european de 
sănătate, 

d. Acord-cadru nr. P3329/30.04.2014 – „Servicii de mentenanță si suport tehnic pentru 
Sistemul Informatic Prescripția Electronica”, 

e. Acord-cadru CB nr 1328/20.02.2014 – „Servicii de suport tehnic si mentenanță 
proactiva pentru licențele Oracle SIUI, SIPE si CEAS”, 

f. Contract de servicii nr. RV 6046/09.08.2018 „Servicii de asistenta tehnica cu acțiuni 
preventive pentru componenta baze de date Oracle la nivelul PIAS” 

2. Prin programul de monitorizare al echipamentelor PIAS instalate la nivelul STS au fost 
efectuate un număr de 52 controale (săptămânal), la care se adaugă participările pentru 
constatarea defecțiunilor apărute si remedierea acestora;  

3. Au fost asigurate activităţile, pentru sistemul informatic al Cardului European cu transmiterea 
zilnica a loturilor de carduri europene primite din partea caselor județene către prestatorul de 
servicii de tipărire şi distribuţie, in total facturate 309.706 carduri pentru anul 2018; 

4. S-au asigurat activitățile tehnice necesare actualizării zilnice a Registrului asiguraților din 
sistemul național de asigurări sociale de sănătate, in baza datelor primite in cadrul 
protocoalelor instituţionale cu impact în funcţionarea PIAS (Protocoale încheiate cu DPADB, 
ANAF, IGPR, Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale); 

5. Au fost asigurate activităţi legate de monitorizarea utilizării şi exploatării unitare a aplicaţiilor 
software SIUI în producție la nivelul CNAS, fiind analizate si rezolvate un număr mediu de 30-
40 solicitări zilnice primite de la furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive 
medicale pe adresa suport.siui@casan.ro ; 

6. Atât lunar, cât şi trimestrial, Direcția Tehnologia Informației a transferat în aplicația 
informatica, pentru aproximativ 600 unităţi sanitare, aflate în relație contractuala cu casele de 
asigurări de sănătate, în baza contractului încheiat între CNAS si Şcoala Naţională de Sănătate 
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Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, un set de date in format 
electronic (xml) ce cuprinde confirmarea cazurilor raportate de unitățile sanitare cu paturi, pe 
baza regulilor de confirmare aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate. 

7. Au fost întocmite 33 proceduri operaționale de lucru pentru activitățile din domeniul de 
competenta; 

8. A fost asigurată  întocmirea de  4 specificaţii tehnice pe domeniul de competenţă necesare 
procedurilor de achiziție pentru componenta aplicativa SIPE, Card European, Componenta 
baze de date Oracle si Dosarul Electronic de Sănătate; 

9. Au fost întocmite 3 propuneri de documente pentru finanţarea, implementarea si monitorizarea 
implementării de sisteme informatice din fonduri europene cu consultarea structurilor de 
specialitate, respectiv OSHIG – 1 caiet sarcini, Bilete de trimitere/Concedii medicale – 
specificații funcționale si tehnice, Extindere sistem informatic al DES – specificații 
funcționale; 

10. Au fost recepționate si rezolvate un număr de 35.406 solicitări privind funcţionalităţile 
sistemului informatic al Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate – CEAS. 

11. Au fost constituite si transmise loturile de date, în vederea personalizării cardurilor naționale, 
către CNUPPE si asigurate fluxurile de informații pentru livrarea acestora prin servicii poștale 
si transmiterea pe FTP către CAS, respectiv 257.900 carduri noi si 146.439 carduri duplicat; 

12. Au fost implementate reguli si proceduri in conformitate cu recomandările DPO, în vederea 
protecției datelor cu caracter personal, cât şi strategia CNAS în acest domeniu, respectiv 9 
răspunsuri de consiliere, 6 opinii de clarificare, 4 activităţi de cooperare cu Autoritatea de 
Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal şi monitorizarea continuă a aplicării 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. 
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Obiectiv specific 1.6.: Susţinerea comunicării cu asiguraţii şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei 

 
Fie că este vorba despre comunicare internă sau comunicare externă aceasta reprezintă liantul 

care face o instituție să funcționeze. Pentru 2018, activitatea structurii dedicate comunicării cu 
asiguraţii a fost orientată spre social media și ajustarea relației cu presa, pentru comunicarea externă. 
Cele mai vizibile rezultate ale activității desfășurate de Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător 
de Cuvânt se pot regăsi în proiectul unui nou site al instituției, care urmează a fi implementat în 
cursul anului 2019. Nevoia unui nou site este uriașă. Termenul nu este exagerat pentru că nevoia 
actuală exprimată prin utilizatori variază de la utilizarea unui browser vechi până la cel mai nou tip de 
smartphone. De la chestiuni care necesită un acces imediat și o informație clară, până la o lectură 
amplă despre un subiect de interes și în strânsă legătură cu activitatea CNAS.  

România a depășit 10 milioane de profiluri de facebook, iar asta face ca rețeaua să funcționeze 
precum o agenție de știri, cea mai mare din țară! Prezența cu informații bune și în acord cu tipul de 
nevoie exprimată de categoria care accesează informația face diferența între dezinformare, ignoranță și 
soluții. Am înțeles cine și ce dorește de la noi și asta se traduce prin interacțiuni și oameni care aleg să 
vină pe pagina noastră zilnic. 

Pe pagina de facebook cu un conținut adaptat cerințelor asiguraților și articole către media 
structurate mult mai în acord cu necesitățile lor de informare, instituţia noastră a cumulat  5.796 de 
aprecieri şi 6.118 urmăritori  în anul 2018,  media săptămânală fiind de  209 aprecieri săptămânal, 
iar redistribuirile depăşesc cifra de 200/ postare informativă.  Rata de răspuns pentru temele ridicate 
de cititori a fost  de peste 90%.  

Un comunicat de presă, un mesaj sau o informare care ascunde informația necesară într-un 
conglomerat de cuvinte tehnice este o piedică în construirea unei imagini pretenoase și apropiate de 
asigurați. Constanța, conținutul și alegerea subiectelor sunt modalități simple, dar eficiente prin care 
acțiunile unei instituții ajung să fie cunoscute, deci să ajute persoanele pentru care a fost creată această 
instituție. Numărul de 110 comunicate și problematica abordată vorbește de la sine în privința 
modului în care CNAS a ales să abordeze acest subiect în 2018. 

Participarea la 90 de evenimente și întâlniri interne și externe a fost şi este importantă pentru a 
înțelege locul în care ne aflăm, direcția în care putem merge sau oportunitatea unor acțiuni viitoare. 
Termenul folosit în aceste situații este networking, care în traducere liberă și puțin interpretată 
înseamnă că poți să fii parte a unei rețele sau poți fi (lăsat) în afara ei. În 2018 am ales să fim 
prezenți la evenimente care aveau directă legătură cu marile eforturi depuse de CNAS și la altele 
de unde am învățat cum să ne dezvoltăm.  

Tot anul 2018 s-a dorit a fi un început de comunicare diferită pe plan intern, de la acțiuni 
concrete la interacțiuni mult mai personale care au permis accelerarea reacţiei la sesizările cetăţenilor. 

- Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt a înregistrat pe tot parcursul anului 
2018 un total de 13.530 sesizări  dintre care 5.149 apeluri pe liniile telefonice 236,262,182;  

- 3.612 audiente la Biroul Relaţii cu Asiguraţii;  

- 794 petiţii;  
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- 4.118 e-mail-uri transmise pe adresa specializată relpubl1@casan.ro.  

La nivelul CNAS distribuţia pe teme de interes a solicitărilor a fost conform graficului alăturat 
axată pe problemele generate de interesul cetăţenilor de a deveni asiguraţi în sistemul public (2.732) 
nefuncţionarea cardului naţional sau modalitatea de a înlocui cardul pierdut (3.682) şi interesul crescut  
pentru tipărirea cardului naţional şi a celui european (1.743). 
 
             Ponderea sesizărilor asiguraţilor/neasiguraţilor pe teme de interes se prezintă astfel : 

 
Din analiza situaţiei apelurilor Tel Verde, Audienţe şi Petiţii la nivel naţional, în cursul anului 2018  
s-au înregistrat 786.797 de solicitări dintre care :                                            

-  181.891 apeluri pe linia Tel Verde   
-  10.690 audiente  
-  12.076 petiţii  
-  582.140 solicitări directe  
 

      Ponderea pe temele de interes a sesizărilor cetăţenilor la nivel  naţional se prezintă astfel: 

0

2000

4000

Repartiţia pe teme de interes a solicitărilor 
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În anul 2018 s-a detaşat vizibil tema  Modalitatea de asigurare (232.673 sesizări) în special 
nelămuriri privind prestaţiile medicale acordate în baza statutului de asigurat de sănătate. Astfel s-au 
solicitat: 

- informaţii privind eliberarea adeverinţei de asigurat pentru diverse categorii de public      
- reclamaţii privind birocraţia de la ghişee;  
- modalitatea de asigurare a persoanelor fără venit, persoane fizice autorizate, asociaţi unici, co-

asiguraţi, cetăţeni străini;  
- informaţii privind cota de contribuţie de 10% pentru diferite categorii de contribuabili (salariaţi, 

PFA, etc.);  
- informaţii privind locaţia sediilor caselor de asigurări teritoriale, pentru depunerea declaraţiilor  

Tema Concediilor şi indemnizaţiilor de concedii medicale  (214.136 sesizări) a exercitat un 
interes crescut solicitându-se  

- informaţii privind baza de calcul pentru concedii şi indemnizaţii,  
- informaţii privind controlul concediilor medicale,  
- reclamaţii cu privire la neplata concediilor medicale de către unii angajatori  
- perioadele lungi de rambursare pentru indemnizaţii de concedii medicale,  
- nemulţumiri privind controlul la domiciliu ale asiguraţilor care se află in concediu medical,  
- nemulţumiri ale angajatorilor privind declararea în 6 zile a incapacităţii temporare de munca a 

unui angajat,  
- informaţii cu privire la transmiterea acestora către CAS-uri. 

O alta temă de interes major a fost cea a Cardurilor naţionale ( 137.001 sesizări )  Problemele 
identificate la nivel naţional privind cardul de sănătate sunt diverse, cele mai multe însă au fost : card 
neemis sau nerecepţionat de asigurat; întârzieri de peste 3 ani în tipărirea cardurilor; deblocări card 
naţional; card tipărit greşit sau defect; card emis conform PIAS şi nerecepţionat de asigurat și 
neidentificabil pe aplicaţia Poşta Română. 

Cardul European de Asigurări de Sănătate (95.354 sesizări) în special  
- modul de obţinere a cardului european de sănătate  
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- accesul la card european pentru studenţii aflaţi la studii in strainatate  
O temă frecventă în solicitările adresate caselor judeţene de asigurări de sănătate, se referă la 

acordarea de Dispozitive medicale, proteze, orteze (36.850 sesizări), fiind înregistrate nemulţumiri ale 
asiguraţilor privind  

- fondurile mici alocate pentru compensarea dispozitivelor medicale  
- perioadele lungi de aşteptare,  
- nerespectarea listelor de aşteptare    
- informaţii privind furnizorii de servicii medicale.  

Numărul solicitărilor  adresate caselor judeţene de asigurări de sănătate legate de Formulare 
europene (3.3169 sesizări), privind  

- obţinerea şi folosirea Formularelor europene,  
- solicitări cu privire la modul de decontare a serviciilor medicale acordate în spaţiul UE pe baza 

formularului E112.  
Asistenţă medicală primară (8.131 sesizări) a fost o altă temă adusă în prim plan de către asiguraţi, 
nemulţumirile acestora fiind legate în special de  

- comportamentul lipsit de etică al medicilor de familie,  
- lipsa medicilor de la programul de lucru,  
- scoaterea de pe listă a asiguraţilor fără acordul acestora  
- reclamaţii privind dotarea CMI-urilor  
- modul defectuos de operare cu Cardul naţional de asigurări de sănătate.  

Medicamente în tratamentul ambulatoriu (5.408 sesizări), s-au primit solicitări cu informaţii privind 
listele de farmacii care eliberează medicamente compensate şi gratuite; condiţiile de funcţionare ale 
unor farmacii; lipsa medicamentelor prescrise în reţete; neinformarea asiguraţilor de către  farmacişti 
cu  privire la gradul de compensare al medicamentelor; personal necalificat; informaţii privind reţetele 
eliberate cu aprobarea comisiilor; informaţii privind fondurile alocate medicamentelor.  
 
Ponderea procentuală a solicitărilor Tel Verde, Audienţe, Petiţii şi a solicitărilor directe 

 
Analizând sintezele primite din teritoriu,  se constată şi alte nemulţumiri ale asiguraţilor legate 

de asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate (6.317),  asistenţă medicală spitalicească 

Ponderea procentuala a solicitarilor TelVerde, Audiente, Petitii la nivel 
national   2018

23%

1%
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(5.090),  programe naţionale de sănătate (2.246), asistentă medicală stomatologică (3.694), îngrijiri 
la domiciliu şi transport sanitar de urgenţă (6.728), astfel: 

- reclamaţii privind decontarea anevoioasă de către CJAS – uri a tratamentelor primite în   ţările 
membre UE 

- informaţii privind tratamentul  Interferon Free  
- reclamaţii privind condiţiile insalubre din spitalele româneşti, lipsa medicamentelor şi a 

materialelor sanitare din spitale şi procurarea acestora de către pacienţi,  
- reclamaţii privind fondurile insuficiente alocate pentru serviciile medicale dentare cu decontare din 

FNUASS 

Activitatea  noastră  de anul trecut a vorbit despre o schimbare de paradigmă și a modului de 
abordare a comunicării instituţionale, cu accent pe interesul asiguratului şi calitatea serviciilor oferite 
acestuia, dar şi pe ascultarea atentă a nemulţumirilor care ne sunt transmise prin toate mijloacele. 

În concluzie, cele menţionate anterior reprezintă doar câteva elemente cuantificabile care se 
traduc la finalul anului 2018 prin cifre clare în aportul, nu strict al unui Serviciu, ci al unui grup de 
specialişti  CNAS care prin comunicare a reușit să aducă plus valoare unei instituții de interes naţional. 
 

În acelaşi timp, pe parcursul anului 2018  a continuat 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  
pentru  anul 2018.    
       Baza legală a evaluării satisfacţiei asiguraţilor este reprezentată de Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 740 /2011 privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor faţă de 
calitatea serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.  Prin  modelul  de 
chestionar de evaluare utilizat se doreşte identificarea percepţiei asiguraţilor faţă de modificările aduse 
de actele normative în vigoare. Astfel, au fost introduse întrebări referitoare la investigaţiile  de înaltă 
performanţă, opţiunile privind asigurările voluntare de sănătate sau plata directă către furnizorii de 
servicii medicale.  
       În analizele pe care le realizăm, am plecat de la principiul sistemului de asigurări de sănătate 
centrat pe pacient – element central spre care converg toate eforturile de a asigura serviciile de 
sănătate necesare pentru promovarea unei societăţi sănătoase. De aceea, pentru a construi cu adevărat 
un sistem eficient si transparent, considerăm  opiniile asiguraţilor ca fiind un feedback real asupra 
calităţii serviciilor medicale oferite într-un sistem de asigurări sociale de sănătate,  identificându-se  
în acelaşi timp nevoile, cerinţele, perspectivele şi aşteptările acestora din partea sistemului. 

Totodată, s-a asigurat afişarea pe pagina WEB a CNAS a informaţiilor privind tratamentul 
pacienţilor cu afecţiuni hepatice şi a raportului de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea 
serviciilor medicale de care au beneficiat. 

În Anexa 2 este prezentată Situaţia centralizată a chestionarelor de evaluare a satisfacţiei 
asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate la nivel teritorial pentru SEMESTRUL  I 2018 comparativ cu SEMESTRUL II 2018. 
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Obiectiv general 2: Gestionarea şi administrarea eficientă a Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

Obiectiv specific 2.1.: Venituri şi cheltuieli  
 
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018 aprobat prin Legea 
bugetului de stat nr. 2/2018 si modificările survenite  pe parcursul perioadei ianuarie-decembrie a 
anului 2018 se prezintă astfel : 
                                           - mii lei – 

Denumire indicator 

Credite 
bugetare an 

2018 cf. 
Legii  

2/2018 

Rectificare 
OUG 

78/2018 

Rectificare 
OUG 

101/2018 

Fond 
de 

rezerva 

Influente an 
2018  
(+) 

Donaţii si 
sponsorizări 

Credite 
bugetare 

actualizate 

0 1 3 2 4 5 6=1+2+3+4+5 
VENITURI-
TOTAL,  
din care: 

34.014.202 1.200.392 670.652 25.095 2.535 35.912.876 

Venituri din 
sănătate 31.718.700 1.057.500 660.000 25.095 2.535 33.463.830 

Venituri din 
asistenţă socială 2.295.220 142.892 10.652 0 0 2.448.764 

Venituri Fonduri 
Externe 
Nerambursabile 

282 0 0 0 0 282 

CHELTUIELI-
TOTAL, din care: 33.769.275 557.500 600.000 25.095 2.535 34.954.405 

Cheltuieli pentru 
sănătate 31.718.982 1.057.500 660.000 25.095 2.535 33.464.112 

Cheltuieli pentru 
asigurări şi 
asistenţă socială 

2.050.011 -500.000 -60.000 0 0 1.490.011 

Fonduri externe 
nerambursabile 282 0 0 0 0 282 

 
I. VENITURI 

In conformitate cu prevederile art. 265, alin. (1) şi (2) şi art. din Legea nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: 

- contribuţii ale persoanelor fizice; 
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- sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit 
art. 220^6 alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- subvenţii de la bugetul de stat; 
- dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi 

caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 
- sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

Colectarea contribuţiilor datorate de persoanele obligate să se asigure, precum şi a contribuţiei 
asiguratorii pentru muncă datorată de angajator se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin 
ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 156 şi 220^6 alin. (4) lit. d) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2018, cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată de către 
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate este de 10%.  

Din cota de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată de persoanele fizice şi juridice care 
au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, de 2,25%, încasată la bugetul de stat se distribuie 
lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale. 

La art. 271 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, se prevede că, sumele colectate în condiţiile art. 265 alin. (2) se utilizează 
pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor 
medicale, inclusiv a celor acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în 
domeniul sănătăţii la care România este parte, precum şi pentru plata indemnizaţiilor de 
asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii. 
 

Veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate realizate în perioada 
ianuarie-decembrie a anului 2018 în sumă de 35.653.502 mii lei, reprezintă 90,57% din prevederile 
aprobate pentru această perioadă, si se compun din : 

 
- Venituri Sănătate în sumă de 33.215.672 mii lei; 
- Venituri Asistenta sociala în sumă de 2.437.829 mii lei. 

 
Situația veniturilor încasate in perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 si media lunara, in 

sinteza, se prezintă astfel : 
- mii lei -  

Denumire indicator Încasări realizate 
an- 2018 

Luna medie/încasări 
an- 2018 

VENITURI - TOTAL 35.653.502 2.971.125 
Venituri din sănătate 33.215.673 2.767.973 
Venituri din contribuții de indemnizații si concedii 
medicale 

2.437.829 203.152 
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Situaţia în structură a veniturilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, faţă de 
prevederile aprobate, rezultate din centralizarea datelor transmise de trezorerii, caselor de asigurări de 
sănătate se regăseşte în Anexa 3. 
 

În încasările realizate la 31 decembrie a anului 2018, la subcapitolul CONTRIBUTIILE 
ANGAJATORILOR a fost cuprinsă suma de 141.106 mii lei, reprezentând cheltuielile deduse de 
angajator pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, suma transmisa de către Agenția 
Naționala de Administrare Fiscala în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

   
Situaţia veniturilor pentru asigurări şi asistenţă socială 

 
Veniturile pentru asigurări şi asistenţă socială se constituie din contribuţia pentru concedii şi 

indemnizaţii datorată de persoanele fizice asigurate la casele de asigurări de sănătate pe baza de 
contract, respectiv din  sumele distribuite bugetului FNUASS din contribuţia asiguratorie pentru 
muncă, potrivit art. 220^6 alin. (4) litera d) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
Veniturile pentru asigurări şi asistenţă socială realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 

2018 sunt în sumă de 1.598.793 mii lei, din care încasate prin trezorerie sumă de 503.656 mii lei, iar 
suma de 141.106 mii lei reprezintă sumele deduse de angajatori din contribuţiile datorate pentru 
concedii medicale.    

      
Situaţia veniturilor pentru asigurări şi asistenţă socială a fost întocmită pe baza datelor 

transmise, lunar, de casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa asigurărilor de sănătate a 
municipiului Bucureşti si Casa asigurărilor de sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se prezintă după cum urmează: 

 
La data de 31.12.2018, numărul mediu al persoanelor fizice asigurate pentru concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate a fost de 1.569 asiguraţi. 
 
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 suma totală de suportat din FNUASS pentru concedii şi 

indemnizaţii – persoane fizice a fost în sumă de 46.714,22 mii lei, din care: 
 

     i.            indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă 26,33% 
     ii.         indemnizaţii pentru prevenire îmbolnăvire 0,00% 
     iii.       indemnizaţii pentru sarcină şi lăuzie 73,67% 
     iv.       indemnizaţii pentru îngrijire copil bolnav 0,50% 
     v.         indemnizaţii risc maternal 3,34% 
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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 12.743 certificate şi numărul zilelor de prestaţii 
suportate din F.N.U.A.S.S a fost de 196.157 zile astfel: 

 
Numărul mediu al angajatorilor care au depus declaraţii la data de 31.12.2018 a fost 

429.233. 
Numărul certificatelor de concediu medical, pe tip indemnizaţie, conform datelor din 

declaraţiile depuse în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 a fost de 6.752.950 certificate şi numărul 
zilelor de prestaţii suportate din FNUASS a fost de 37.337.125 zile astfel: 

 

Denumire indicator 
Număr certificate de 

concediu medical 
Număr zile prestaţii 

suportate din FNUASS 
Incapacitate temporară de muncă 5.829.399 24.678.745 
Prevenire îmbolnăvire 912 6.729 
Sarcină şi lăuzie 572.765 9.911.289 
Îngrijire copil bolnav 240.234 1.046.167 
Risc maternal 109.640 1.694.194 
TOTAL 6.752.950 37.337.125 

 
 

II. CHELTUIELI 

 La repartizarea creditelor bugetare si a creditelor de angajamente aferente bugetului FNUASS 
s-au avut in vedere prevederile următoarelor acte normative: 

 Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, 
 Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, 
 Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare,  
 Hotărârea Guvernului nr.923/2017 privind prelungirea pana la data de 31.03.2018 a  

termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 

Denumire indicator 
Număr certificate de 

concediu medical 
Număr zile prestaţii suportate 

din FNUASS 
Incapacitate temporară de muncă 5.102 66.398 
Prevenire îmbolnăvire 0 0 
Sarcină şi lăuzie 7.038 121.070 
Îngrijire copil bolnav 95 861 
Risc maternal 508 7.828 
TOTAL 12.743 196.157 
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 Ordinul nr.1498/1301/2017 pentru prelungirea pana la data de 31.03.2018 a aplicării 
prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 
a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017; 

 Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
pentru anii 2017 şi 2018; 

  Ordinul președintelui CNAS nr.245/2017 privind Normele tehnice de realizare a 
programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 si 2018, cu modificările si completările ulterioare. 

 Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 114/2017  privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare 

  Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările si completările ulterioare; 

  Hotărârea Guvernului nr.940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
215/2009; 

  Hotărârea Guvernului nr.917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 
condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de 
funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală; 

 Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

 Ordonanța de urgență nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței 
medicale primare prin centrele de permanență; 

 Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 
 Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 
  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 
 Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
 

În perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 bugetul FNUASS a fost suplimentat după cum 
urmează: 

∼ cu suma de 2.535 mii lei din donații si sponsorizări, conform aprobărilor Ministerului 
Finanțelor Publice; 

∼ cu suma de 25.095 mii lei conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.57/2018 cu 
privire la asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele 
de permanență; 
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∼ cu suma de 557.500 mii lei conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.78/2018 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

∼ cu suma de 600.000 mii lei conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.101/2018 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. 

 
În structura, execuția cheltuielilor bugetului FNUASS, in perioada ianuarie-decembrie a anului 

2018, pe cele doua capitole de cheltuieli se prezintă astfel: 
 

• cheltuielile realizate la capitolul SĂNĂTATE în sumă de 33.365.323 mii lei, din care: 
- cheltuieli cu serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale în sumă de  

24.950.463 mii lei; 
- cheltuieli de administrare si funcționare în valoare de 358.602 mii lei; 

 
• cheltuieli realizate la capitolul ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ în sumă 1.488.817 

mii lei, din care 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 în sumă de 
141.106  mii lei pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2018.       
 
Creditele bugetare aprobate, comparativ cu plăţile efectuate din bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 se prezintă astfel:                   
  

                                                                                                                         -mii lei –  

Denumire indicator 
Credite  

bugetare 
an - 2018 

Plaţi 
efectuate  
an- 2018 

(%)  
Plaţi efectuate  

an- 2018 /credite 
bugetare an- 

2018 
0  1 2 3=2/1 

Cheltuieli  totale, din care: 34.954.405 34.854.140 99,71% 
Cheltuieli pentru Sănătate, din care: 33.464.112 33.365.323 99,70% 
Materiale si Prestări de Servicii cu Caracter 
Medical, din care: 24.975.536 24.950.463 99,90% 

Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice si dispozitive medicale din care: 9.909.034 9.899.488 99,90% 

- Medicamente cu si fără contribuţie personala 5.009.146 5.007.779 99,97% 
- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele naţionale cu scop curativ 

3.347.920 3.347.888 100,00% 

- Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele naţionale cu scop curativ 

332.604 332.594 100,00% 

- Servicii medicale de hemodializa si dializa 1.013.570 1.006.677 99,32% 

58 
 



peritoneala 
Dispozitive si echipamente medicale 205.794 204.551 99,40% 
Servicii medicale in ambulatoriu : 4.223.732 4.209.714 99,67% 
- Asistenţă medicală primară 2.072.706 2.060.106 99,39% 
- Asistenţă medicală  pentru specialităţi clinice 1.161.786 1.161.762 100,00% 
- Asistenţă medicală stomatologică 104.359 104.316 99,96% 
- Asistenţă medicală pentru specialităţi 
paraclinice 

766.733 765.483 99,84% 

- Asistenţă medicală în centre medicale 
multifuncţionale (servicii medicale de 
recuperare) 

118.148 118.047 99,91% 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti si transport 
sanitar 

37.843 37.717 99,67% 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 10.315.238 10.314.012 99,99% 
- Spitale generale 10.266.660 10.265.601 99,99% 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 48.577 48.411 99,66% 
Îngrijiri medicale la domiciliu 39.661 39.505 99,61% 
Prestaţii medicale in baza documentelor 
internaţionale 450.028 450.026 100,00% 

Plați efectuate in anii precedenți si recuperate 
in anul curent - SANATATE 0 -33.843   

Transferuri intre unități ale administrației 
publice 8.131.372 8.101.179 99,63% 

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

1.629 0   

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 282 0   
Cheltuieli de administrare a fondului: 357.204 347.524 97,29% 
~ Cheltuieli de personal 283.042 282.887 99,95% 
~ Cheltuieli materiale 66.178 59.438 89,82% 
~ Cheltuieli de capital 811 130 16,03% 
~ Dobânzi 2.500 2.157 86,28% 
~ Alte cheltuieli 3044 2912 95,66% 
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Denumire indicator 
Credite  

bugetare 
an - 2018 

Plaţi 
efectuate  
an- 2018 

(%)  
Plaţi efectuate  

an- 2018 /credite 
bugetare an- 

2018 
0  1 2 3=2/1 

~ TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

1.629 0   

Cheltuieli pentru Asigurări si Asistenţă 
Socială, din care: 1.490.011 1.488.817 99,92% 

- asistenţă socială în caz de boli 877.772 877.319 99,95% 
- asistenţă socială pentru familie si copii 612.239 612.117 99,98% 
~ plați efectuate in anii precedenți si recuperate 
in anul curent - Asistenta sociala 

0 -619   

 
Plățile efectuate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în perioada 

ianuarie-decembrie a anului 2018 comparativ cu plăţile efectuate in perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2017, se prezintă astfel:                                            

-mii lei- 

Denumire indicator 
Plăti 

efectuate 
Plaţi 

efectuate 
Procent de realizare 
an- 2018 faţă de an- 

2017 an- 2017 an - 2018 
 0 1 2 3=(2/1*100)-100 

Cheltuieli totale, din care: 29.321.786 34.854.140 18,87% 
Cheltuieli pentru Sănătate 27.346.491 33.365.323 22,01% 
Materiale si Prestări de Servicii cu 
Caracter Medical, din care: 

23.345.737 24.950.463 6,87% 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare specifice si dispozitive 
medicale din care: 

8.725.099 9.899.488 13,46% 

- Medicamente cu si fără contribuţie 
personala 

4.257.889 5.007.779 17,61% 

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

2.959.607 3.347.888 13,12% 

- Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele naţionale cu scop curativ 

346.626 332.594 -4,05% 

- Servicii medicale de hemodializa si 
dializa peritoneala 

954.690 1.006.677 5,45% 
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- Dispozitive si echipamente medicale 206.287 204.551 -0,84% 
Servicii medicale in ambulatoriu : 3.493.178 4.209.714 20,51% 
- Asistenţă medicală primara  1.658.729 2.060.106 24,20% 
- Asistenta medicala  pentru specialităţi 
clinice 

909.670 1.161.762 27,71% 

- Asistenţă medicală stomatologică 85.250 104.316 22,36% 
- Asistenţă medicală pentru specialităţi 
paraclinice  

721.631 765.483 6,08% 

- Asistenţă medicală in centre medicale 
multifuncţionale (servicii medicale de 
recuperare) 

117.898 118.047 0,13% 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti si 
transport sanitar 37.436 37.717 0,75% 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 
paturi 

10.531.297 10.314.012 -2,06% 

- Spitale generale 10.474.885 10.265.601 -2,00% 
- Unităţi de recuperare-reabilitare a 
sănătăţii 

56.413 48.411 -14,18% 

Îngrijiri medicale la domiciliu 56.985 39.505 -30,67% 
Prestaţii medicale acordate in baza 
documentelor internaţionale 

501.742 450.026 -10,31% 

 

Denumire indicator 
Plăti 

efectuate an- 
2017 

Plaţi 
efectuate  
an - 2018 

Procent de realizare 
an- 2018 faţă de an- 

2017 
 0 1 2 3=(2/1*100)-100 

Cheltuieli de administrare a fondului: 358.602 347.524 -3,09% 
~ cheltuieli de personal 280.843 282.887 0,73% 
~ cheltuieli materiale 74.477 59.438 -20,19% 
~ cheltuieli de capital 1.224 130 -89,38% 
~ alte cheltuieli 0 2.912   
~ dobânzi 2.058 2.157 4,81% 
~ ~ TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020 

0 0  

Cheltuieli pentru Asigurări si Asistenta 
Sociala 1.975.295 1.488.817 -24,63% 
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Cheltuieli cu materiale şi prestări servicii cu caracter medical 
 
    Creditele bugetare aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru materiale şi 
prestări servicii cu caracter medical sunt in suma de 24.975.536 mii lei si credite de angajament in 
suma de 26.869.572 mii lei. 
 
 Creditele de angajament sunt aprobate detaliat pe doua programe: Programul naţional privind 
asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale si Programul naţional de 
sănătate cu scop curativ.   
 

Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si 
dispozitivelor medicale cuprinde creditele de angajament necesare asigurării dispozitivelor și 
echipamentelor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuţie personală, asigurarea serviciilor 
medicale în asistență medicală primară, asistență medicală pentru specialități clinice, asistență 
medicală stomatologică, asistență medicală pentru specialități paraclinice, în centre medicale 
multifuncţionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgență prespitaliceşti și transport 
sanitar, servicii medicale în unități sanitare cu paturi, servicii profilactice, îngrijiri medicale la 
domiciliu și asigurarea prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi 
în domeniul sănătății la care România este parte. 

 
Programul naţional de sănătate cu scop curativ cuprinde creditele de angajament necesare 

asigurării medicamentelor și/sau materialelor sanitare specifice precum si a serviciilor medicale 
paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut.  

 
Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, 

transport bolnavi). In cadrul programelor naționale de sănătate curative se derulează următoarele 
programe: oncologie, diabet zaharat, transplant de organe, țesuturi si celule de origine umana, 
tratament pentru boli rare, tratament al bolilor neurologice, tratament al hemofiliei si talasemiei, 
tratament al surdității prin proteze auditiv implantabile (implant cohlear si proteze auditive), boli 
endocrine, ortopedie, terapie intensiva a insuficientei hepatice, boli cardiovasculare, sănătate mintala, 
diagnostic si tratament  cu ajutorul aparaturii de înalta performanta, servicii medicale de dializa si 
dializa peritoneala. 

 
Plățile aferente materialelor si prestărilor servicii cu caracter medical in perioada ianuarie-

decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 24.950.463 mii lei, reprezentând 99,90% din prevederile 
aprobate cu aceasta destinație. 

     
În dinamică, graficul lunar al plaţilor pentru serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele 

medicale în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 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 se prezintă astfel: 
• plăţile pentru serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi  41,34%; 
• plăţile pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale 

39,68%; 
• plăţile pentru serviciile medicale în ambulatoriu 16,87%; 
• plăţile pentru prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale 1,80%;   
• plăţile pentru îngrijiri la domiciliu 0,16%; 
• plăţile pentru servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar 0,15%; 

Ponderea plăţilor aferente fiecărui domeniu de asistenta medicala, în totalul plaţilor pentru 
serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale în perioada ianuarie-decembrie a anului 
2018 se prezintă, astfel: 

 

 
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 50,59%; 
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• plăţile aferente medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ 33,82%; 

• plăţile pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 10,17%; 
• plăţile aferente materialelor specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ 

3,36%; 
• plăţi pentru dispozitive şi echipamente medicale 2,07%; 

 
Produsele farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, în perioada 

ianuarie-decembrie a anului 2018, reprezintă 39,68 % din totalul serviciilor medicale. 
 
Graficul ponderii domeniilor de asistenţă medicală în cadrul acestui subcapitol se prezintă 

astfel : 
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În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, ponderea acestora în ordine 

descrescătoare este: 
 

• plăţile pentru asistenţă medicală primară (48,94%); 
• plăţile aferente serviciilor de asistenţă medicală pentru specialităţi clinice (27,60%); 
• plăţile aferente asistentei medicale pentru specialităţi paraclinice (18,18%); 
• plăţile pentru asistenta medicala în centre medicale multifuncţionale (servicii medicale 

de recuperare) (2,80%); 
• plăţile pentru asistenţă medicală stomatologică (2,48%) 

 
Serviciile medicale în ambulatoriu, în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 reprezintă 

16,87 % din totalul cheltuielilor cu serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale.  
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Graficul ponderii domeniilor de asistenţă medicală în cadrul acestui subcapitol se prezintă 
astfel:    

 

 
Situaţia plăţilor efectuate pe domenii de asistenta medicala se prezintă astfel: 

 
A. Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale 

 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

pentru acest subcapitol au fost în sumă de 9.909.034 mii lei, respectiv în sumă de 11.538.893 mii lei. 
Plăţile efectuate la data de 31.12.2018 au fost în sumă de 9.899.488 mii lei, reprezentând 99,90 % din 
creditele bugetare aprobate.  

 
În dinamică, graficul lunar al plăţilor efectuate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, 

se prezintă astfel:  
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A.1. Medicamente cu şi fără contribuţie personală  
 

Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 5.009.146 mii lei, respectiv 
în sumă de 5.791.566 mii lei, din care pentru activitatea curenta  credite bugetare în sumă de 3.893.991 
mii lei si credite de angajament în sumă de 4.357.795 mii lei. Din creditele bugetare aprobate la 31 
decembrie an 2018 la paragraful medicamente cu si fără contribuţie personala – activitatea curenta, a 
fost decontat consumul de medicamente din perioada parțial septembrie an 2017 -  iulie an 2018. 

 
Plăţile efectuate pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală reprezintă 20,07 % din 

totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie-
decembrie a anului 2018. 

 
Comparativ cu aceeași perioada a anului 2017, plăţile pentru medicamente cu si fără 

contribuție personala în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 au crescut cu 17,61 %, respectiv cu 
749.890 mii lei. 

 
In perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, începând cu data intrării în vigoare a OUG 

77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli in domeniul sănătăţii, cu 
modificările si completările ulterioare precum si  a  Ordinul nr. 735/976/2018 privind modelul de 
contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a 
contractelor de tip cost-volum / cost-volum-rezultat  se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-
rezultat în limita creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

 
Creditele de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru acest 

subcapitol au fost în sumă de 1.332.218 mii lei fiind repartizata pe case de asigurări de sănătate suma 
de 1.332.218, pentru încheierea contractelor cost volum/cost volum rezultat, pentru un număr de 43 
case de asigurări de sănătate. 

 
Creditele bugetare aprobate la 31 decembrie an 2018 au fost in suma de 1.013.602 mii lei din 

care suma de 1.013.601 mii lei a fost repartizata pe case de asigurări de sănătate iar plăţile efectuate au 
fost în sumă de 1.013.529 mii lei. 

 
Menționam ca, pentru contractele cost volum/cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei 

necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul 
contractelor, în termen de 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate se decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu 
excepţia consumului de medicamente aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat rezultatul 
medical, astfel cum a fost definit prin aceste contracte. 
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Detalierea acestor sume pe case de asigurări de sănătate se prezintă astfel: 
     -mii lei – 

Nr. 
crt. 

 
Casa de asigurări 

de sănătate 

 
Credite de 

angajament-
contracte de tip cost 
volum-cost volum 
rezultat an - 2018 

Credite 
bugetare-

contracte de tip 
cost volum-cost 
volum rezultat 

an - 2018 

Plaţi 
efectuate 
an - 2018 

(%) 
Plaţi efectuate an 

-2018 / credite 
bugetare an -2018 

0 1 2 3 4 5=4/3 
1 Alba 713 348 347 99,77% 
2 Arad 653 436,23 436 100,00% 
3 Arges 2.936 396,34 396 99,94% 
4 Bacau 2.796 312,04 312 99,97% 
5 Bihor 65.428 58.773 58.770 100,00% 
6 Bistrița 1.801 251 251 99,89% 
7 Botoșani 351 248,11 248 99,88% 
8 Brașov 32.040 34.917 34.915 99,99% 
9 Brăila 313 145 145 99,88% 

10 Buzău 374 233 233 100,00% 
11 Caras 292 160 160 100,00% 
12 Calarasi 207 117 116 99,45% 
13 Cluj 152.123 124.245 124.241 100,00% 
14 Constanta 37.739 31476,05 31.474 99,99% 
15 Covasna 160 67 66 99,01% 
16 Dambovita 683 217 216 99,74% 
17 Dolj 105.190 61130 61.127 100,00% 
18 Galati 45.568 27371 27.369 99,99% 
19 Giurgiu 363 115,31 115 100,00% 
20 Gorj 290 174 174 100,00% 

21 Harghita 882 148 145 97,68% 

22 Hunedoara 466 283 283 100,00% 
23 Ialomița 169 77 77 100,00% 
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Nr. 
crt. 

Casa de asigurări 
de sănătate 

Credite de 
angajament-

contracte de tip 
cost volum-cost 

volum rezultat an - 
2018 

Credite 
bugetare-

contracte de tip 
cost volum-cost 
volum rezultat 

an - 2018 

Plaţi 
efectuate 
an - 2018 

(%) 
Plaţi efectuate an 

-2018 / credite 
bugetare an -2018 

0 1 2 3 4 5=4/3 
24 Iași 239.074 161073 161.069 100,00% 
25 Maramureș 858 477 477 99,98% 
26 Mehedinți 348 144,95 144 99,35% 
27 Mureș 30.441 21691 21.690 99,99% 
28 Neamt 385 309,08 309 99,89% 
29 Olt 201 148,71 148 99,59% 
30 Prahova 1.069 708,71 708 99,87% 
31 Satu_Mare 427 243 243 99,93% 
32 Sălaj 257 150 126 84,02% 
33 Sibiu 13.860 12.234 12.230 99,97% 
34 Suceava 668 430,58 431 99,99% 
35 Teleorman 163 120,39 119 99,18% 
36 Timis 87.878 69635 69.632 100,00% 
37 Tulcea 112 62 62 100,00% 
38 Vaslui 293 147 147 99,90% 
39 Vâlcea 342 203,21 203 100,00% 
40 Vrancea 160 118 117 99,38% 
41 București 439.192 363139,68 363.135 100,00% 
42 Ilfov 333 170 169 99,58% 
43 OPSNAJ 64.619 40755 40.752 99,99% 

TOTAL 1.332.218 1.013.601 1.013.529 99,99% 
 
Potrivit art.2, alin(1) si alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea 

Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările si 
completările ulterioare  
 

1) Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor se suportă astfel: în cuantum 
de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

 
    (2) Compensarea medicamentelor din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor 

alin. (1), se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, sub formă de 
transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
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In acest sens, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate  au fost 

cuprinse, în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, credite bugetare în sumă de 98.134 mii lei 
necesare eliberării si decontării medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din 
pensii de până la 990 lei/lună. Din creditele bugetare aprobate la 31 decembrie an 2018,  a fost 
decontat consumul de medicamente din perioada noiembrie an 2017 – octombrie an 2018. 

 
Graficul evoluţiei în dinamică a plaţilor lunare în anul 2018 pentru acest domeniu de asistenţă 

medicală: 

 
 
Graficul dinamicii consumului lunar în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 aferente 
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, inclusiv medicamente eliberate pentru pensionari 
40%: 

 
 
Consumul mediu lunar de medicamente înregistrat în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 a fost 
de 368.803 mii lei. 
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Graficul dinamicii consumului lunar în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 aferent 
medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 900 lei/luna cu 
valoare de compensare 40%: 

 

 
   

Consumul mediu lunar de medicamente înregistrat în perioada ianuarie-decembrie a anului 
2018 a fost de 8.201 mii lei. 

 
A.2. Medicamente şi materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 

programele  naţionale cu scop curativ 
 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie  a anului 2018 

corespunzătoare paragrafului „Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în 
programele naţionale de sănătate cu scop curativ” au fost în sumă 3.347.920 mii lei si respectiv de 
4.101.117 mii lei din care credite bugetare in suma de 558.041 mii lei  si credite de angajament in 
suma de 717.282 mii lei a fost destinata contractelor de tip cost-volum pentru medicamente 
oncologice.  

 
Astfel, pe case asigurări de sănătate s-au repartizat credite de angajament in suma de 688.256 

mii lei aferenta contactelor cost – volum pentru medicamente oncologice, in vederea încheierii de acte 
adiționale. Plăţile efectuate la acest paragraf au fost în sumă de 558.040 mii lei. 
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Detalierea sumelor pe case de asigurări de sănătate se prezintă astfel: 
                     - mii lei- 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurări de 

sănătate 

Credite de 
angajament-

contracte de tip cost 
volum  an - 2018 

Credite bugetare-
contracte de tip 

cost volum 
 an - 2018 

Plaţi 
efectuate an 

- 2018 

(%) 
Plaţi efectuate an 

-2018 / credite 
bugetare an -2018 

0 1 2 3 4 5=4/3 
1 Alba 11.561 8402,95 8.403 100,00% 
2 Arad 4.500 3125,15 3.125 100,00% 
3 Argeș 5.849 4815,8 4.816 100,00% 
4 Bacău 5.225 3376,42 3.376 100,00% 
5 Bihor 17.075 14.589 14.589 100,00% 
6 Bistrița 6.830 4938,35 4.938 100,00% 
7 Botoșani 4.007 3678,97 3.679 100,00% 
8 Brașov 23.002 20.777 20.777 100,00% 
9 Brăila 4.144 3334,42 3.334 100,00% 

10 Buzău 1.563 996,95 997 100,00% 
11 Caras 229 103,07 103 99,99% 
12 Călăraşi 311 244 244 100,00% 
13 Cluj 115.004 106.075 106.075 100,00% 
14 Constanta 12.146 8023,76 8.024 100,00% 
15 Covasna 1.540 1.458 1.458 100,00% 
16 Dâmbovița 12.851 9.545 9.545 100,00% 
17 Dolj 37.733 29754,04 29.754 100,00% 
18 Galați 2.577 1539,8 1.540 100,00% 
19 Giurgiu 802 612,83 613 100,00% 
20 Gorj 2.602 2375,16 2.375 100,00% 
21 Harghita 5.208 4126,38 4.126 100,00% 
22 Hunedoara 9.478 8.068 8.068 100,00% 
23 Ialomița 2.738 2478 2.478 100,00% 
24 Iași 45.025 38544,53 38.544 100,00% 
25 Maramureș 11.506 11.584 11.584 100,00% 
26 Mehedinți 2.895 2271,77 2.272 100,00% 
27 Mureș 19.386 15766,92 15.767 100,00% 
28 Neamț 7.024 6052,58 6.053 100,00% 
29 Olt 3.195 2372,58 2.373 100,00% 
30 Prahova 20.599 19131,18 19.131 100,00% 
31 Satu_Mare 3.034 2.514 2.514 100,00% 
32 Sălaj 1.581 1364,46 1.364 100,00% 
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33 Sibiu 11.188 9.170 9.170 100,00% 
34 Suceava 9.062 6555,6 6.556 100,00% 
35 Teleorman 765 621,49 621 100,00% 
36 Timiș 45.265 36917,45 36.917 100,00% 
37 Tulcea 1.591 1415,91 1.416 100,00% 
38 Vaslui 208 159,96 160 99,99% 
39 Vâlcea 7.640 6964,07 6.964 100,00% 
40 Vrancea 1.244 867,19 867 99,99% 
41 București 187.108 135658,27 135.658 100,00% 
42 Ilfov 5.766 4149,97 4.150 100,00% 
43 OPSNAJ 17.200 13521,36 13.521 100,00% 

TOTAL 688.256 558.041 558.040 100,00% 
 

Plăţi efectuate pana la data de 31 decembrie 2018 la paragraful „Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale de sănătate cu scop curativ”  au fost în sumă 
de 3.347.888 mii lei. 

 
În perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 plăţile efectuate la acest domeniu de asistenta 

medicala au avut în vedere decontarea facturilor de medicamente si materiale sanitare aferente 
programelor naţionale de sănătate curative, înregistrate în contabilitatea caselor de asigurări de 
sănătate în perioada noiembrie an 2017–septembrie an 2018, astfel încât la finele lunii decembrie a 
anului 2018 sa se asigure decontarea medicamentelor la termenele prevăzute de actele normative în 
vigoare. 

 
Din totalul plaţilor efectuate în această perioadă pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 

medical, medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop 
curativ au o pondere de 13,42%. 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 de sănătate curative deţin o pondere de 33,82%.  

 
Plățile efectuate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 la ,,Medicamente pentru boli 

cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ” au fost în procent de 100% 
fata de prevederile aprobate în aceeaşi perioada a anului 2018. 
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Graficul privind evoluţia în dinamica a plăţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 
2018 aferente medicamentelor pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale de 
sănătate curativ se prezintă astfel:  

 

 
 
Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile la medicamente pentru boli cronice cu 

risc crescut utilizate în programele naţionale de sănătate curative în perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2018 au fost cu  388.281 mii lei mai mari, respectiv cu 13,12%. 

 
2. Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

corespunzătoare paragrafului „Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale de 
sănătate cu scop curativ” au fost în sumă 332.604 mii lei si respectiv în sumă de 404.887 mii lei.  

 
Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 332.594 mii lei. 
 
Din totalul plaţilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru materiale şi 

prestări servicii cu caracter medical, domeniului aferent materialelor sanitare specifice utilizate în 
programele naţionale de sănătate curative îi revin o pondere de 1,33 %. În cadrul plaţilor pentru 
produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale, plăţile pentru materiale 
sanitare specifice utilizate în programele naţionale de sănătate curative deţin o pondere de 3,36%. 

  
Plățile în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 la ,,Materiale sanitare specifice utilizate 

în programele naţionale cu scop curativ”, au fost în procent de 100 % fata de prevederile aprobate 
pentru aceeaşi perioada a anului 2018. 
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Evoluţia în dinamică a plăţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 aferente 
materialelor sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ este  următoarea:  

 

 
 

Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plățile la materiale sanitare specifice utilizate în 
programele naţionale de sănătate curative în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 au fost cu 
14.032 mii lei mai mici, respectiv cu 4,05% . 

 
Pe fiecare program național de sănătate curativ plăţile realizate în perioada ianuarie-decembrie 

a anului 2018 faţă de prevederile aprobate se prezintă astfel:  
- mii lei- 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
an- 2018 

Plăti 
efectuate  
an - 2018 

Procent de realizare a 
plaţilor an - 2018 faţă 

de credite bugetare 
aprobate an - 2018 

(%) 
0 1 2 3=2/1 

Programul național de oncologie, 
din care: 1.560.662,00 1.560.049,33 99,96% 

Subprogramul de tratament 
medicamentos al bolnavilor cu 
afecțiuni oncologice (adulți si copii) 

1.348.171,00 1.348.154,91 100,00% 

Subprogramul de monitorizare a 
evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni 
oncologice prin PET-CT (adulți si 
copii) 

26.808,00 26.808,00 100,00% 

Subprogramul de reconstrucție 
mamara după afecțiuni oncologice prin 

227,00 226,43 99,75% 
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endoprotezare 

Subprogramul de diagnostic si de 
monitorizare a bolii reziduale a 
bolnavilor cu leucemiei acute prin 
imunofenotipare, examen citogenetic 
si/sau FISH si examen de biologie 
moleculara la copii si adulți  

2.338,00 2.335,94 99,91% 

Subprogramul de radioterapie a 
bolnavilor cu afecțiuni oncologice 
realizate in regim de spitalizare de zi 
(adulți si copii) 

183.104,00 182.510,73 99,68% 

 Subprogramul de diagnostic genetic al 
tumorilor solide maligne (sarcom 
Ewing si neuroblastom) la copii si 
adulți  

14,00 13,32 95,14% 

Programul național  de diabet 
zaharat, din care: 1.041.799,00 1.041.794,33 100,00% 

    -  medicamente 942.101,00 942.099,21 100,00% 
    -  materiale sanitare 94.930,00 94.929,27 100,00% 
    -  Sume pentru evaluarea  periodica 
a  bolnavilor cu diabet zaharat  prin 
dozarea hemoglobinei glicozilate 
(HbA1c) - Asistenta medicala pentru 
specialități paraclinice 

1.146,00 1.144,46 99,87% 

     - pompe insulina si seturi 
consumabile pentru pompele de 
insulina 

3.622,00 3.621,39 99,98% 

Programul național de transplant de 
organe, țesuturi si celule de origine 
umana 

46.683,00 46.681,77 100,00% 

 Programul național de tratament 
pentru boli rare, din care: 176.782,00 176.774,53 100,00% 

    -  medicamente 175.562,00 175.555,07 100,00% 
    -  materiale sanitare 1.220,00 1.219,46 99,96% 
Programul național de tratament al 
bolilor neurologice 125.242,00 125.240,21 100,00% 

 Programul național de tratament al 
hemofiliei si talasemiei 

148.779,00 148.777,85 100,00% 

Programul național de tratament al 15.836,00 15.835,09 99,99% 
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surdității prin proteze auditive 
implantabile (implant cohlear si 
proteze auditive) 
Programul național de boli 
endocrine 1.896,00 1.895,33 99,96% 

Programul național de ortopedie 72.203,00 72.201,82 100,00% 
 
    

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
an- 2018 

Plăti 
efectuate  
an - 2018 

Procent de realizare a 
plaţilor an - 2018 faţă 

de credite bugetare 
aprobate an - 2018 

(%) 
0 1 2 3=2/1 

Programul național de terapie 
intensiva a insuficientei hepatice - 
materiale sanitare 

355 354,17 99,77% 

Programul național de boli 
cardiovasculare 132.493,00 132.491,47 100,00% 

Programul național de sănătate 
mintala, din care: 1.551,00 1.549,60 99,91% 

    -  medicamente 1.443,90 1.443,38 99,96% 
    -  materiale sanitare 107,1 106,23 99,18% 
Programul național de diagnostic si 
tratament cu ajutorul aparaturii de 
înalta performanta, din care: 

13.402,00 13.399,00 99,98% 

   - Subprogramul de radiologie 
intervenționala, din care:  

11.912,00 11.910,01 99,98% 

    -  servicii medicale 1.791,00 1.790,75 99,99% 
    -  materiale sanitare 10.121,00 10.119,26 99,98% 
 - Subprogramul de diagnostic si 
tratament al epilepsiei rezistente la 
tratamentul medicamentos 

338,00 337,28 99,79% 

  -  Subprogramul de tratament al 
hidrocefaliei congenitale sau dobândite 
la copil 

243 242,735 99,89% 

  - Subprogramul de tratament al 
durerii neuropate prin implant de 
neurostimulator medular 

909 908,979 100,00% 

76 
 



Programul național de supleere a 
funcției renale la bolnavii cu 
insuficienta renala cronica 

1.013.570,00 1.006.676,71 99,32% 

TOTAL, din care: 4.351.253,00 4.343.721,21 99,83% 
Medicamente pentru boli cronice cu 
risc crescut utilizate în programele 
naționale cu scop curativ 

2.789.877,90 2.789.847,71 100,00% 

Materiale sanitare specifice utilizate 
în programele naționale cu scop 
curativ 

332.604,10 332.593,59 100,00% 

Sume pentru medicamente utilizate 
in programele naționale cu scop 
curativ care fac obiectul 
contractelor de tip COST VOLUM, 
din care: 

558.042,00 558.040,50 100,00% 

   - Sume reținute 0,79   0,00% 
  -  Subprogramul de tratament 
medicamentos al bolnavilor cu 
afecțiuni oncologice (adulți si copii) 

555.086,92 555.086,28 100,00% 

  -  Programul național de tratament 
pentru boli rare 

2954,29 2954,214 100,00% 

 
A.3. Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 

 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală au fost în sumă de 1.013.570 mii lei si 
respectiv în sumă de 1.022.801 mii lei.  

 
Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 1.006.677 mii 

lei, reprezentând  99,32%  din prevederile aprobate. 
  

Din totalul plaţilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru materiale şi 
prestări servicii cu caracter medical, domeniului aferent serviciilor medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală îi revine o pondere de 4,03%. 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 10,17%. 
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Graficul evoluţiei în dinamică a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală se prezintă astfel:   

  
Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru servicii medicale de hemodializă 

şi dializă peritoneală au crescut cu 5,45%. 
 

A.4. Dispozitive şi echipamente medicale 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

pentru dispozitive şi echipamente medicale au fost în sumă de 205.794 mii lei, respectiv 218.522 mii 
lei. 

Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie an 2018 au fost în sumă de 204.551 mii lei , 
reprezentând 99,40% din prevederile aprobate. 
 Din totalul plaţilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, pentru materiale şi 
prestări servicii cu caracter medical, domeniului aferent dispozitivelor şi echipamentelor medicale îi 
revine o pondere de 0,82%. În cadrul plaţilor pentru produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 
şi dispozitive medicale, plăţile pentru dispozitive şi echipamente medicale deţin o pondere de 2,07%. 

Graficul evoluţiei în dinamică a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, 
aferente dispozitivelor şi echipamentelor medicale: 
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Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile aferente dispozitivelor şi echipamentelor 
medicale au scăzut cu 0,84% .  

 
B. Serviciile medicale în ambulatoriu 

 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

pentru acest domeniu au fost în sumă de 4.223.732 mii lei, respectiv în sumă de 4.260.539 mii lei. 
Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 4.209.714 mii 

lei, reprezentând 99,67% din prevederile aprobate.  
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 16,87%.  
Grafic, evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018, 

aferente serviciilor medicale în ambulatoriu se prezintă astfel: 

 
 

B.1. Asistenţă medicală primară 
 
Potrivit prevederilor legale în vigoare decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală 

primară se face prin: plata „per capita” prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de 
persoane înscrise asigurate  si plata prin tarif pe serviciu exprimat in puncte pentru unele servicii 
medicale, inclusiv pentru serviciile medicale acordate pacienților din statele membre ale Uniunii 
Europene/Spațiul Economic European/Confederația Elvețiana, titulari ai cardului european de 
asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in 
baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004, 
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si pacienților din alte state cu care 
Romania a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi in 
domeniul sănătății. 

 Plata „per capita” se calculează prin înmulțirea numărului de puncte rezultat in raport cu 
numărul si structura pe grupe de vârstă a persoanelor asigurate, înscrise in lista medicului de familie, 
ajustat în funcție de condiţiile prevăzute prin normele la contractul cadru, cu valoarea stabilita pentru 
un punct. 
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Suma cuvenita serviciilor medicale a căror plata se realizează prin tarif pe serviciu medical 
exprimat in puncte, se calculează prin înmulțirea numărului de puncte pe serviciu medical ajustat în 
funcţie de gradul profesional cu valoarea stabilita pentru un punct. 

Valoarea definitiva a unui punct pentru plata per capita si pe serviciu medical se stabilește 
trimestrial, pana la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport intre fondul 
aferent perioadei ianuarie-decembrie, respectiv pentru plata per capita si pe serviciu a medicilor de 
familie si numărul de puncte per capita si pe serviciu medical efectiv realizate cu respectarea 
condițiilor prevăzute in norme si reprezintă valoarea definitiva a unui punct per capita si pe serviciu, 
unica pe tara pentru semestrul respectiv. 

Valoarea definitiva a unui punct pentru plata per capita si pe serviciu medical nu poate fi mai 
mica decât valoarea minim garantata a unui punct pentru plata per capita si pe serviciu. 

Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
pentru acest domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 2.072.706 mii lei, respectiv în sumă de 
2.088.699 mii lei. 

Plăţile efectuate pana la data de 31.12.2018 au fost în sumă de 2.060.106 mii lei, reprezentând 
99,39% din prevederile aprobate. 

Din totalul creditelor bugetare alocate asistentei medicale primare, suma de 1.897.484 mii lei a fost 
alocata pentru plata per capita si decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, din 
care s-au efectuat plăti cu aceasta destinație în sumă de 1.886.448 mii lei. 

In bugetul FNUASS aprobat pentru perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 au fost 
prevăzute pentru finanțarea centrelor de permanenta credite bugetare în sumă de 175.222 mii lei, din 
care s-au efectuat plăti în sumă 173.658 mii lei care potrivit prevederilor art.24 din Ordinul ministrului 
sănătăţii si al ministrului administrației si internelor nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţa, cu modificările si completările ulterioare, „activitatea desfăşurată în centrele de 
permanenţă se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, - „Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”. 

În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile pentru asistenţă medicală 
primară deţin o pondere de 48,94%.  

Dinamica lunara a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă medicală se prezintă grafic 
astfel: 
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Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru asistenţă medicală primară au crescut cu 
401.377 mii lei, respectiv cu 24,20%. 
 

B.2. Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 
Plata serviciilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice 

şi acupunctură se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte sau în lei.  
Casele de asigurări de sănătate decontează medicilor de specialitate din specialităţile clinice 

contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat în puncte, dacă aceste servicii sunt 
efectuate în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi interpretate de medicii 
respectivi, luând în calcul numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical şi valoarea stabilită 
pentru un punct.  

Suma cuvenita lunar medicilor de specialitate din specialitățile clinice se calculează prin 
înmulțirea numărului total de puncte realizat cu respectarea prevederilor actelor normative, in luna 
respectiva, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minima garantata pentru un punct pe 
serviciu medical.  

Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical se stabilește trimestrial, pana la data de 25 
a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru, ca raport intre fondul aferent semestrului, respectiv 
destinat pentru plata medicilor de specialitate din specialitățile clinice pentru care plata se face prin 
tarif pe serviciu medical exprimat in puncte si numărul de puncte realizat  in semestrul respectiv si 
reprezintă valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical, unica pe tara pentru semestrul 
respectiv. Fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitățile clinice se 
defalcă pe trimestre. 

Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
pentru acest domeniu de asistenţă medicală sunt în sumă de 1.161.786 mii lei, respectiv în sumă de 
1.162.927 mii lei.  

Din aceste fonduri au fost efectuate plăţi totale în sumă de 1.161.762 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 4,66%.  

În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente asistentei medicale 
pentru specialităţi clinice deţin o pondere de 27,60%.  

Grafic - evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă medicală: 
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Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru asistenţă medicală pentru 
specialităţi clinice au crescut cu 252.092 mii lei, respectiv cu  27,71%. 

 
B.3. Asistenţă medicală ambulatorie stomatologică 

 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

pentru acest domeniu au fost în sumă de 104.359 mii lei, respectiv în sumă de 109.736 mii lei. 
Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 104.316 mii lei, 

reprezentând 99,96% din prevederile aprobate. 
Domeniul de asistenţă medicală stomatologică reprezintă 0,42% din totalul plaţilor pentru 

servicii medicale şi medicamente realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018. 
În cadrul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente asistentei medicale 

stomatologice deţin o pondere de 2,48%. 
Grafic privind evoluţia în dinamica a plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă 

medicală:  

Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile aferente asistenţei medicale stomatologice au 
crescut cu 22,36%, respectiv cu 19.066 mii lei 

 
B.4. Asistenţă medicală ambulatorie pentru specialităţi paraclinice 

 
În acest domeniu de asistenţă medicală, creditele bugetare si de angajament  în perioada 

ianuarie-decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 766.733 mii lei, respectiv în sumă de 780.886 mii 
lei. 

Plăţile efectuate pana la data de 31 decembrie an 2018 au fost în sumă de 765.483 mii lei, 
reprezentând 99,84%  din prevedere.  

 
Ponderea acestui domeniu de asistenţă în totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu 

caracter medical, în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 este de  3,07%. 
 
În totalul plaţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, plăţile aferente asistentei medicale 

pentru specialităţi paraclinice deţin o pondere de  18,18%.  
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Grafic privind evoluția în dinamica a plaților lunare pentru acest domeniu de asistenţă 
medicală:  

 
Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile aferente asistenţei medicale ambulatorie 

pentru specialităţile paraclinice au crescut cu 6,08%, respectiv cu 43.852 mii lei. 
 

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

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 a 
fost în sumă de 118.148 mii lei, respectiv în sumă de 118.290 mii lei 

Plăţile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în valoare de 118.047 mii 
lei , rezultând un procent de realizare de 99,91%. 

Din totalul plăţilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru servicii 
materiale şi prestări servicii cu caracter medical, acestui domeniu de asistenţă medicală îi revine o 
pondere de  0,47%.  

În plăţile aferente serviciilor medicale în ambulatoriu acest domeniu deţine o pondere ca plăţi 
de 2,80%. 

Grafic referitor la evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 
2018 pentru acest domeniu de asistenţă medicală:  
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 Comparativ cu  aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru asistenţă medicală în centre 
medicale multifuncţionale (servicii medicale de recuperare) au crescut cu 0,13% respectiv cu 149 mii 
lei. 

C. Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 
 

Pentru acest domeniu de asistenţă medicală au fost alocate în perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2018 credite bugetare în sumă totala de 37.843 mii lei si credite de angajament în sumă de 
38.771 mii lei. 

Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 sunt în sumă totala de 37.717 mii 
lei, rezultând un procent de realizare de 99,67 %. 

Din totalul plaţilor efectuate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru materiale şi 
prestări servicii cu caracter medical, acestui domeniu de asistenţă medicală îi revine o pondere de  0,15 
%.  

Dinamica plaţilor lunare pentru acest domeniu de asistenţă medicală este prezentată grafic 
astfel: 

 
D. Serviciile medicale în unităţi sanitare cu paturi  

 
1. Spitale generale 
Creditele bugetare si de angajament alocate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 

corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 10.266.660 mii lei, respectiv 
în sumă de 10.492.579 mii lei, din care: 

- Servicii medicale spitalicești – activitatea curenta creditele bugetare alocate în 
perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 în sumă de 10.079.427 mii lei si credite de 
angajament alocate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 în sumă de 
10.295.852 mii lei, iar plați in suma de 10.078.964 mii lei; 
 

- Programul național de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de înalta 
performanta  - credite bugetare în sumă de 1.791 mii lei si de angajament în sumă de 
1.971 mii lei iar plați in suma de 1.791 mii lei; 
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- Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu 

leucemiei acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si examen de 
biologie moleculara la copii si adulți – credite bugetare în sumă de 2.338 mii lei si de 
angajament în sumă de 2.948 mii lei iar plăti in suma de 2.336 mii lei; 
 

- Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice– credite bugetare în 
sumă de 183.104 mii lei si de angajament în sumă de 191.808 mii lei iar plăti in suma 
de 182.511 mii lei. 
 

Din creditele bugetare aprobate s-a asigurat decontarea serviciilor medicale spitalicești 
realizate în limita creditelor de angajament aprobate. 

Plăţile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 la paragraful „Spitale generale” au 
fost în sumă de 10.265.601 mii lei, reprezentând un procent de realizare de  99,99%. 
 

2. Unități de recuperare 
Creditele bugetare si de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018  

la acest domeniu de asistenta medicala au fost în sumă de 48.577 mii lei, respectiv în sumă de 48.340 
iar platile au fost in suma de  48.411 mii lei, cu un procent de realizare faţă de prevederi de 99,66 %; 
acestea deţin o pondere de 0,47%, în cadrul plaţilor pentru serviciile medicale în unităţile sanitare cu 
paturi. 

In totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical, plăţile aferente 
serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi deţin o pondere de 41,34%. 

Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru asistenţă medicală spitalicească 
au scăzut cu 2,06%, respectiv cu suma de 217.285 mii lei. 

Grafic privind evoluţia în dinamica a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 
2018  pentru  serviciile medicale în spitalele: 
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Graficul evoluţiei în dinamică a plaţilor lunare în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
pentru serviciile medicale în unităţile de recuperare – reabilitare  se prezintă astfel: 

 
E. Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu 

 Creditele bugetare si de angajamente aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 
pentru acest domeniu de asistenţă medicală au fost de 39.661 mii lei, respectiv în sumă de 40.422 mii 
lei. 

Plățile efectuate pana la data de 31 decembrie a anului 2018 au fost în valoare de 39.505 mii 
lei, reprezentând un procent de realizare de 99,61%. 

Din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada 
ianuarie-decembrie a anului 2018, serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu deţin o pondere de 
0,16%. 

Graficul dinamicii plaţilor lunare pentru domeniul de asistenţă medicală pentru servicii şi 
îngrijiri medicale la domiciliu se prezintă astfel:   
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 Comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2017, plăţile pentru acest domeniu de asistenţă 
medicală sunt mai mici cu 17.480 mii lei, respectiv cu 30,67%. 

 
 

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 în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în 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 perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 pentru acest domeniu au fost 
în sumă de 450.028 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în valoare de 450.026 mii lei, reprezentând un 
procent de realizare de 100%. 
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 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
 
Transferuri intre unități ale administrației publice - Transferuri din bugetul fondului 

National unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor 
salariale  

In anul 2018, potrivit art.38, alin.3, lit.g) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice „pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile 
salariale prevăzute la lit. a) - c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.”  

Astfel, potrivit art.38, alin.3, lit. a) - c) se prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2018 se 
acordă următoarele creşteri salariale: 

a. cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de 
încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, 
premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat 
pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care 
personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 

b. prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care 
ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute 
în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi 
pentru anul 2022; 

c. prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut 
în anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină, în condiţiile reglementate de 
prezenta lege, utilizând salariul de bază stabilit potrivit prezentului articol, fără a depăşi limita 
prevăzută la art. 25;” inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (6^1), precum şi sumele 
determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă;” 
Conform art. 1-3 din O.U.G nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru personalul încadrat în unităţile sanitare: 
• începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi 

în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de menţinerea în plată la 
nivelul lunii iunie 2017 a drepturilor, care se suportă potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, până la 31 decembrie 
2017 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie 
distinctă, respectiv de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", se 
asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la aceeaşi 
poziţie; 
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• începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare care au ca asociat 
unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 
sănătate, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. a) - c) din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Influenţele financiare determinate de creşterile salariale rezultate din 
aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; 

• în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 1 şi 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, influenţele 
financiare determinate de creşterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în 
condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". In acest sens a 
fost aprobat Ordinul nr.78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare. 
Conform prevederilor legale în vigoare mai sus menționate, sumele reprezentând influenţele 

determinate din creşterile salariale ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor legale mai sus 
menționate, se stabilesc si se solicita de către unităţile sanitare publice si de către unitățile sanitare care 
au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale care răspund de realitatea şi exactitatea acestora 
conform prevederilor legale în vigoare, iar solicitarea însoţită de documentele justificative se 
înaintează la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară publică se află în relaţie 
contractuală pentru furnizare de servicii medicale. 

Astfel pentru anul 2018 prevederile aprobate pentru acest domeniu au fost în sumă de 
8.131.372 mii lei, din care s-au efectuat plaţi în valoare de 8.101.179 mii lei, reprezentând un procent 
de realizare de 99,63%. 

Cheltuielile pentru Asigurări şi Asistenţă Socială aprobate în perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2018 sunt în sumă de 1.490.011 mii lei. Realizările aferente pentru aceeaşi perioada a anului 
2018, la acest capitol, sunt în sumă de 1.488.817 mii lei.  

Cheltuielile pentru plata drepturilor conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările 
ulterioare, 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 877.319 mii lei, 
- asistenţă socială pentru familie şi copii în sumă de 612.117 mii lei. 
- plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent in suma de -619 mii lei 

 
I. Cheltuielile de administrare, funcționare si de capital ale bugetului FNUASS  
Potrivit prevederilor art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare, din sumele colectate la bugetul FNUASS  se 
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utilizează o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale CNAS şi 
caselor de asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei de 3%; 

Fondurile aprobate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 au fost în sumă de 357.204 
mii lei, din care s-au efectuat plăti pana la data de 31 decembrie an 2018 în sumă de 347.524 mii lei, 
reprezentând un procent de realizare 97,29% . 

Din totalul cheltuielilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a anului 2018 cheltuielile de 
administrare a fondului deţin o pondere de 1,04%.  

 
II. În structură, cheltuielile de administrare, funcționare şi de capital ale bugetului FNUASS se 
prezintă astfel :  
      mii lei 

Denumire indicator 

Credite  
bugetare  

an- 
2018,  

din care: 

Administrația 
centrala 

Servicii 
publice 

descentralizate 

Plaţi 
efectuate 
an-  2018, 
 din care: 

Administrația 
centrala 

Servicii 
publice 

descentralizate 

Cheltuieli de 
administrare a fondului,  

din care: 
357.204 67.978 289.226 347.524 59.652 287.872 

~ Cheltuieli de personal 283.042 32.894 250.148 282.887 32.849 250.038 
~ Cheltuieli de capital 811 158 653 130 23 107 
~ Cheltuieli materiale 66.178 29.726 36.452 59.438 23.602 35.836 
~ Alte cheltuieli 3.044 1.071 1.973 2.912 1.021 1.891 
~ Dobânzi 2.500 2.500 0  2.157 2.157 0 
~ TITLUL X Proiecte cu 
finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

1.629 1.629 0 0 0 0 

Cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital în perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2018 se prezintă astfel: 
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În cadrul cheltuielilor de administrare şi funcţionare, ponderea fiecărui titlu este ilustrată de 

următoarele procente: 
- 81,40% cheltuieli de personal; 
- 17,10%  cheltuieli materiale; 
- 0,04% cheltuieli de capital; 
- 0,84% alte cheltuieli 
- 0,62%  dobânzi 

 
 
Situaţiile privind cheltuielile detaliate pe fiecare CAS se regăsesc în Anexele 4 – 31. 
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Obiectiv specific 2.2. Monitorizarea indicatorilor de performanţă/calitate aferenţi serviciilor 
medicale 
 

Acest obiectiv specific s-a realizat în cadrul Serviciului Medical pe două direcţii de acţiune: 

   a) Urmărirea si gestionarea eficientă a fondurilor utilizate în asistenţa cu medicamente în   
tratamentul ambulatoriu  

     Acest obiectiv a fost susţinut la nivelul Serviciul Medical  prin monitorizarea activităţii specifice 
care se desfăşoară la nivelul Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice. 

Pe perioada derulării primului contract cost-volum-rezultat, Comisia de Experţi pentru 
Afecţiuni Hepatice de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a avizat prin emiterea de 
decizii tratamentul cu medicamentele DCI COMBINAŢII (OMBITASVIR + PARITAPREVIR + 
RITONAVIR)  +  DCI DASABUVIR  pentru un nr. de 5891 pacienţi.  

În anul 2018 au fost analizate 2 fişe de evaluare a rezultatului medical şi 3 formulare de 
întrerupere a tratamentului antiviral pentru pacienţii care au efectuat terapia în perioada 2015-2016, 
astfel finalizându-se evaluarea rezultatului medical pentru pacienţii înrolaţi în primul contract cost-
volum-rezultat.  

În ceea ce priveşte tratamentele antivirale de care beneficiază pacienţii în urma semnării de 
către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a celor trei contracte cost-volum-rezultat în anul 2017, 
în vederea calculării indicatorilor de rezultat, în cursul anului 2018, Comisia de experţi pentru   
afecţiuni hepatice de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a analizat un număr de 8434 
fişe de evaluare a rezultatului medical aferente pacienţilor care au parcurs întreg ciclul de tratament 
antiviral şi care au efectuat viremiile prevăzute în protocolul terapeutic, din care pentru un număr de 
8315 pacienţi s-a înregistrat răspuns viral (au avut rezultat la tratament), iar pentru un număr de 119 
pacienţi s-a înregistrat eşec terapeutic astfel: 

- pentru pacienţii cu hepatită cronică şi ciroză hepatică compensată care au urmat terapia cu 
DCI-urile DASABUVIRUM şi respectiv OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + 
RITONAVIRUM - 7841 din care 7754 răspuns viral şi 87 eşec terapeutic  

- pentru pacienţii cu ciroza hepatică decompensată  care au urmat terapia cu DCI Combinaţii 
SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR - 574 din care 542 răspuns viral şi 32 eşec terapeutic 

- pentru pacienţii postransplant hepatic care au urmat terapia cu DCI Combinaţii SOFOSBUVIR 
+ LEDIPASVIR – 19 din care 19 răspuns viral. 
De asemenea au fost analizate un număr total de 183 formulare de înştiinţarea privind 

întreruperea tratamentului antiviral / imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical  astfel: 
- pentru pacienţii cu hepatită cronică şi ciroză hepatică compensată care au urmat terapia cu 

DCI-urile DASABUVIRUM şi respectiv OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + 
RITONAVIRUM - 132 din care 30 pentru reacţii adverse (neutropenie severa, rash cutanat, 
decompensare hepatica, HDS, HCC cu determinări secundare pulmonare) şi 102 pentru alte 
motive (moarte subită, edem pulmonar acut, FIA cronica, ICC cls II-III, stop cardiorespirator, 
tromboza acuta de vena porta, infarct in teritoriul sylvian, hemiplegie, cauza hematologica - 
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limfom difuz, nu au efectuat viremiile prevăzute în protocol, bronhopneumonie bilaterală, 
refuză continuarea tratamentului, deces din alte cauze decât tratamentul antiviral) 

- pentru pacienţii cu ciroza hepatică decompensată  care au urmat terapia cu DCI Combinaţii 
SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR - 50 din care 16 pt reacţii adverse (encefalopatie hepatica, 
HDS, anemie posthemoragica,  retentie azotata, anorexie, greata, vărsături, icter, sdr. colestaza 
si hepatopriv, insuficienta hepato renala) şi 34 pt alte motive (avc, refuză continuarea 
tratamentului, deces în aşteptarea transplantului hepatic, nu au efectuat viremiile prevăzute in 
protocol, deces din alte cauze)  

- pentru pacienţii postransplant hepatic care au urmat terapia cu DCI Combinaţii SOFOSBUVIR 
+ LEDIPASVIR -1 întrerupere pentru reacţie adversa (peritonita, disfuncție multipla de organ, 
decedat) 

Referitor la tratamentele antivirale de care beneficiază pacienţii în urma semnării de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate a contractelor cost-volum-rezultat intrate în vigoare de la data de 1 
septembrie 2018, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 au fost transmise de medicii curanţi şi 
confirmate în Platforma informatică din asigurările sociale un număr total de 6727 Formulare specifice 
astfel: 

- Cod formular J05AX6.1 – 6591 
- Cod formular J05AX6.2 – 133  
- Cod formular J05AX6.3 – 3 

  b) Participarea la şedinţele comisiei de negociere a contractelor cost –volum/ cost – volum – rezultat.  
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Obiectiv specific 2.3. Analiza datelor şi a indicatorilor specifici din domeniile: Farmaceutic, 
Clawback şi Cost Volum 

 
În domeniul farmaceutic, pe parcursul anului 2018 au fost realizate analize statistice referitoare la 

consumul de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate (fără a lua în calcul valoarea consumului de medicamente 
care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat). Principalele concluzii ale analizelor au 
fost următoarele: 

• în anul 2018 s-a constatat o creștere a valorii consumului cu cca. 6,00% faţă de anul 2017 pe 
fondul unei creșteri a numărului de prescripţii medicale cu cca. 0,49% de care au beneficiat 
mai puțini pacienți cu cca. 0,06%, dar valoarea medie compensată pe pacient a crescut cu cca. 
6,06%; 
 

• detaliat pe fiecare sub-listă /secţiune evoluția consumului de medicamente eliberate prin 
farmaciile cu circuit deschis pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, comparând anul 2018 cu anul 2017 (fără a lua în calcul valoarea consumului de 
medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat) situaţia se 
prezintă astfel: 

 

Sublista 
Valoare 

compensată 
Număr prescripţii 

medicale 
Număr de 
pacienți 

Valoare medie de 
compensare pe pacient 

A -0,28% -2,48% -0,96% 0,69% 
B 7,89% 2,81% 1,87% 5,92% 
C secţiunea C1 -4,52% 1,01% 3,00% -7,30% 
C secţiunea C2 19,80% 4,82% 4,59% 14,54% 
C secţiunea C3 -3,80% -3,29% -0,38% -3,43% 
D -0,24% -0,73% -1,70% 1,49% 
 

Totodată, au fost calculate preţurile 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, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările și 
completările ulterioare. 

De asemenea, în anul 2018, au fost transmise către Ministerul Sănătăţii 14 propuneri ale Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate de modificare şi completare a Listei denumirilor comerciale şi a 
preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor 
naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea 
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C2 a sub-listei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
În domeniul Clawback, în anul 2018, au fost întreprinse următoarele demersuri: 

 monitorizarea activă a raportărilor valorilor consumului lunar de medicamente efectuate de 
casele de asigurări de sănătate  in conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui 
CNAS nr. 1058/2015 prin verificarea încrucișata cu valorile de consum; 
  

 urmărirea respectării procedurii unitare referitoare la închiderea/deschiderea calendarelor 
de raportare a consumului lunar de medicamente (circuit deschis si circuit închis) de către 
casele de asigurări de sănătate. In anul 2018 au fost aprobate 38 de redeschideri ale 
calendarelor de raportare, preponderent ca urmare a erorilor de raportare a consumului de 
medicamente identificate pentru farmaciile cu circuit închis; 

 
 gestionarea eficienta a  bazei de date electronica rezultata prin încărcarea si prelucrarea 

declarațiilor trimestriale referitoare la Lista actualizata a medicamentelor pentru care 
datorează contribuția trimestriala prin menținerea unui dialog activ, atât scris cat si 
electronic cu subiecții plătitori ai contribuției trimestriale in special in situațiile in care s-au 
înregistrat neconcordante intre informațiile comunicate de aceștia si cele existente in bazele 
de date gestionate de direcție: 

• in T4 2018 in baza de date electronica gestionata la nivelul direcției,  sunt 
înregistrate un număr de 9957 coduri de medicament (poziții distincte) in creștere 
cu 7,73% fata de numărul de poziții distincte înregistrate in aceeași baza in T4 
2017;  

• in ceea ce privește medicamentele declarate la trimestrul curent, in T4 2018, 
comparativ cu perioada similara din anul 2017, se înregistrează o creștere cu 1,5% a 
numărului medicamentelor declarate de deţinătorii de APP/reprezentanții legali prin 
Lista actualizata a medicamentelor pentru care se datorează contribuție trimestriala. 
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 transmiterea trimestriala către subiecții plătitori ai contribuției clawback  a comunicărilor 
CNAS legate de valoarea procentului „p” si datele individuale de consum, în anul 2018 au 
fost transmise intre 131(la nivelul T4 2017) si 138 (la nivelul T4 2018) comunicări 
clawback 

 
 formularea, in termen si temei legal, a răspunsurilor la contestațiile depuse de subiecții 

plătitori ai contribuției trimestriale; in anul 2018 (pentru perioada de comunicare a valorilor 
de consum aferenta T4 2017-T3 2018) au fost înregistrate un număr de 68 contestații la 
care direcția noastră a formulat răspuns, in scădere cu 14% fata de anul 2017, ceea ce 
trimestrial reprezintă sub 15% din subiecții plătitori cărora le-au fost comunicate date in 
vederea stabilirii, calculului si declarării contribuției trimestriale ; 

 
 monitorizarea consumului de medicamente pe coduri CIM 
 
 gestionarea contestaţiilor referitoare la codurile CIM depuse de către DAPP/reprezentanți 

legali pe motive de trasabilitate si neîndeplinirea condițiilor de comercializare pe piața din 
Romania (medicamente fără preț, fără autorizație de punere pe piața, necomercializate in 
anumite forme de ambalare, loturi expirate), inclusiv  identificarea masurilor care se impun 
in vederea soluționării contestațiilor administrative si informarea, în consecinţă a 
conducerii CNAS;  
 

 ca urmare a verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate, la nivelul T4 2018 au 
fost eliminate din baza de date electronica un număr total de  450 de coduri CIM dintr-un 
total de 9957 coduri înregistrate; din cele 450 de coduri CIM eliminate, urmarea 
monitorizării active a raportărilor efectuate de unitățile sanitare cu paturi, in T4 2018 au 
mai fost înregistrate valori de consum doar pentru un nr de 16 coduri CIM, eliberate prin 
farmaciile cu circuit închis, ce reprezintă 0,0071% din valoarea totala de consum a 
trimestrului de referință; 
 

 monitorizarea consumului de medicamente pe coduri CIM in ceea ce privește codurile CIM 
identificate in consum dar nedeclarate de subiecții plătitori ai contribuției trimestriale a 
avut ca rezultat identificarea masurilor ce se impun si informarea conducerii CNAS; 
urmarea acțiunilor întreprinse (corespondenta cu ANMDM, deţinătorii de 
APP/reprezentanții legali ai acestora, monitorizare consumuri la nivelul CAS, acțiuni de 
verificare a CAS la nivelul furnizorilor de servicii medicale si medicamente), pentru 
perioada T1 2016-T4 2017 au fost asumate ulterior trimestrului de referință un număr de 
219 coduri CIM noi identificate in consum, ceea ce a condus la scăderea procentului 
medicamentelor neasumate fata de medicamentele înregistrate in consum cumulat pentru 
aceasta perioada de la 21,48% la 21,02%. Totodată la nivelul anului 2018 comparativ cu 
anul 2017 s-a constatat atât o scădere a numărului de medicamente raportate in consum cat 
si o scădere a numărului de medicamente nedeclarate de subiecții plătitori ai contribuției 
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trimestriale cu menținerea aproximativ constanta a procentului de consum valoric 
nedeclarate din total consum valoric medicamente la nivelul de 0,40%. 

 
 

 soluționarea sesizărilor venite din partea Direcției Juridic si Contencios Administrativ 
referitoare la procesele aflate pe rol in ceea ce privește contribuția clawback; in anul 2017 
au fost înregistrate un număr de 112 de solicitări la care direcția noastră a formulat 
răspunsuri conform atribuțiilor ce-i revin, in scădere cu 20% fata de anul precedent, fapt 
datorat: 

• acțiunilor întreprinse si a verificărilor efectuate de casele de asigurări de sănătate 
începând din anul 2017 la furnizorii de servicii medicale si medicamente pe 
codurile CIM contestate de DAPP/reprezentanți legali pe motive de trasabilitate;  

• creșterii acurateței si corectitudinii raportărilor efectuate lunar de furnizorii de 
servicii medicale si medicamente;  

• actualizării bazei de date electronice rezultata prin incarcarea si prelucrarea 
declarațiilor trimestriale referitoare la Lista actualizata a medicamentelor pentru 
care datorează contribuția trimestriala;  

• scăderii numărului de contestații  administrative împotriva comunicărilor 
trimestriale ale CNAS; 
 

 emiterea unui număr de 33 de noi comunicări clawback pentru perioada T4 2011-T4 2014, 
consecința punerii in executare a hotărârilor judecătorești definitive si irevocabile ce 
vizează contribuția clawback; 

 soluționarea sesizărilor, memoriilor si petițiilor referitoare la precizări sau clarificări 
solicitate de deținătorii de autorizații de punere pe piață, casele de asigurări de sănătate, 
asigurați privind modul de prescriere si eliberare a medicamentelor cu si fără contribuție 
personala in sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
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Obiectiv specific 2.4. Desfăşurarea de activităţi de control şi antifraudă 
 

I. În anul 2018, în realizarea atribuţiilor sale, la nivelul Direcţiei Generală Control şi 
Antifraudă au fost desfăşurate activităţi privind: 

a) culegerea, analizarea, prelucrarea de date şi efectuarea de cercetări privind activitățile din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

b) efectuarea de acţiuni de control atât la nivelul caselor de asigurări de sănătate, cât şi la 
furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea privind verificarea respectării 
prevederilor legale aplicabile în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu propunerea de măsuri cu 
privire la faptele constatate, în condițiile legii; 

c) evaluarea periodică a datelor și informațiilor colectate în vederea formulării de propuneri 
privind acțiuni și sau activități la nivelul CNAS și/sau al caselor de asigurări de sănătate având drept 
scop atingerea obiectivelor generale și specifice; 

d) soluţionarea sesizărilor, petiţiilor, reclamaţiilor şi memoriilor repartizate, potrivit 
competenţei. 

e) activităţi specifice implementării prevederilor HG nr. 583/2016 privind Strategia Naţională 
Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public. 

Activităţile derulate au urmărit protejarea intereselor asiguraţilor şi buna gestiune a bugetului 
FNUASS, acestea concretizându-se prin acţiuni de verificare şi control în scopul verificării realizării 
accesului asiguraţilor la serviciile medicale suportate din bugetul FNUASS oferite de furnizorii de 
servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

În anul 2018 au fost realizate 24 de acţiuni de control, din care 8 acţiuni de control au fost 
demarate ca urmare a sesizărilor primite din partea asiguraţilor sau furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare aflaţi în relaţii contractuale sau care s-au aflat 
în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi din partea altor autorităţi/instituţii 
publice (Avocatul Poporului, Instituţia Prefectului, Ministerul Sănătăţii, Secretariatul General al 
Guvernului etc.). 

Din cele 24 de acţiuni de control, 9 acţiuni de control au fost efectuat la nivelul caselor de 
asigurări de sănătate, iar 9 la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate judeţene. 

Acțiunile derulate au avut drept scop protejarea intereselor asiguraţilor şi buna gestiune 
financiară a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmărindu-se:  

• evidenţierea şi aducerea la cunoştinţa entităţii controlate a abaterilor de la prevederile legale 
în vigoare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi a consecinţelor produse de nerespectarea 
acestora;  

• cunoaşterea dinamicii şi a gradului de repetabilitate al aceloraşi fapte care contravin 
normelor legale, în vederea stabilirii periodicităţii intervenţiilor pentru înlăturarea deficienţelor şi 
limitarea efectelor patrimoniale negative;  

• dispunerea măsurilor adecvate în vederea restabilirii legalităţii. 
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Astfel, acțiunile de control efectuate au fost concretizate prin rapoarte de control în care au fost 
prezentate constatările, au fost formulate concluzii şi au fost propuse măsuri de remediere a 
iregularităţilor şi disfuncţionalităţilor constatate. 

Măsurile dispuse au vizat: 
• Întărirea disciplinei legale în privința activităţii caselor de asigurări de sănătate prin 

dispoziţii administrative menite să întărească sistemul de control intern; 
• Identificarea şi recuperarea sumelor plătite necuvenit de casele de asigurări de sănătate către 

furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 
• Efectuarea unor acțiuni de control operativ la furnizori de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale. 
Totodată, în anul 2018, CNAS a efectuat împreună cu Ministerul Sănătăţii 6 acţiuni de control 

la nivelul furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti, personalul din cadrul structurii de control 
organizată la nivelul CNAS având calitatea de membru cooptat.  

 
II. În anul 2018: 
- avându-se în vedere obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate privind protejarea 

asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale cât şi asigurarea protecţiei acestora în mod universal, 
echitabil şi nediscriminatoriu, în condiţiile utilizării eficiente a FNUASS; 

- pentru a se stabili realitatea acordării serviciilor medicale raportate spre decontare de către 
furnizorii de servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru a 
preîntâmpina utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în altă modalitate decât cea 
prevăzută de lege de către furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale,  

 
au fost desfășurate activităţi specifice de control, respectiv un număr de 11.999 acţiuni de 

control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi sau care s-au aflat 
în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.  

Suma stabilită a fi recuperată urmare disfuncţionalităţilor şi iregularităţilor constatate a fost de 
44.118.929,32 lei. Din aceasta, valoarea totală a sumelor recuperate la 31.12.2018 a fost de 
18.824.401,08 lei, potrivit raportărilor structurilor teritoriale de control. 

 
VIII. Referitor la activitatea desfăşurată la nivelul Biroului Strategie Anticorupţie 
Urmare aprobării de către Guvernul României a Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind 

Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 
riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum 
şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,  

pentru realizarea activităţilor comune, a fost semnată de către ministrul sănătăţii şi preşedintele 
CNAS Declaraţia comună de aderare la valorile, principiile şi acţiunile Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2016-2020, prin care se afirmă disponibilitatea celor două instituţii de „a participa, prin 
activităţile asumate în planul de integritate al sistemului de sănătate la atingerea  obiectivelor propuse 
şi la implementarea mecanismului de monitorizare din această strategie”. 

99 
 



În vederea punerii în aplicare a prevederilor HG nr. 583/2016, CNAS a dezvoltat şi aprobat 
propriul Plan de integritate, întocmit prin raportare la obiectivele şi acţiunile prevăzute în SNA 2016-
2020 şi la domeniul specific de competenţă al CNAS, cu luarea în considerare a responsabilităţilor 
stabilite în sarcina CNAS prin intermediul acestei strategii, document elaborat cu consultarea tuturor 
direcţiilor de specialitate din cadrul instituţiei. 

Prin Planul de integritate dezvoltat se asigură detalierea măsurilor din Strategia Naţională 
Anticorupţie 2016-2020, aplicabile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin raportare la 
obiectivele şi acţiunile prevăzute în SNA 2016-2020 şi la domeniul specific de competenţă al CNAS, 
cu luarea în considerare a responsabilităţilor stabilite în sarcina CNAS prin intermediul acestei 
strategii. 

Totodată, având în vedere funcționarea unitară, la nivel național, a activității caselor de 
asigurări de sănătate, aflate în subordinea CNAS,  și la nivelul acestora a fost dezvoltat propriul Plan 
de integritate, fiind totodată desemnate şi persoanele responsabile cu implementarea prevederilor HG 
nr. 583/2016. 
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 Obiectiv general 3: Îmbunătăţirea cooperării internaţionale şi interinstituţionale a CNAS şi 
asigurarea asistenţei cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră  
 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Biroul Punct Naţional de Contact a furnizat într-o 
manieră promptă şi profesionistă informaţii către pacienţi cu privire la: 

a. drepturile la primirea de asistenţă medicală transfrontalieră în conformitate cu Directiva 
2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere şi a drepturilor ce decurg 
din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 
 

b. tipul de asistenţă medicală transfrontalieră ce face obiectul autorizării prealabile, asistenţa 
medicală care nu este supusă autorizării prealabile, criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea 
obţinerii autorizării prealabile, metodologia de rambursare a tarifelor reprezentând asistenţa 
medicală transfrontalieră etc.; 
 

c. furnizorii de servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea atât pe teritoriul României cât şi în 
spaţiul UE, prin intermediul celorlalte PNC-uri; 
 

d. datele de contact ale PNC-urilor din celelalte state membre UE, pentru facilitarea schimbului 
de informații; 
 

e. Punctul Național de Contact a cooperat cu PNC-urile din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene în vederea schimbului de informații cu privire la opțiunile de tratament, furnizorii de 
servicii medicale, standardele și orientările referitoare la calitatea și siguranța asistenței 
medicale furnizate în România. 
 
De asemenea, s-a asigurat corespondenţa cu celelalte state membre cu privire la stadiul 

transpunerii Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei 
medicale transfrontaliere; 
 

Punctul Naţional de Contact a cooperat cu PNC-urile din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene şi cu casele de asigurări de sănătate privind clarificarea documentelor de plată.  
Punctul Naţional de Contact a colaborat cu celelalte PNC-uri şi cu Comisia Europeană în ceea ce 
priveşte schimbul de informaţii. 
 
O activitate importantă privind aplicarea Directivei 2011/24/UE a constituit-o asigurarea reprezentării 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în plan internaţional, de către personalul din cadrul Biroului 
Punct Naţional de Contact la lucrările Comisiei Europene şi la reuniunile Grupurilor de lucru în 
domeniul asistenţei medicale transfrontaliere. 
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Având în vedere asistenţa medicală transfrontalieră ce face/nu face obiectul autorizării 
prealabile conform Hotărârii de Guvern nr. 304/2014 din data de 16 aprilie 2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, vă prezentăm mai jos situaţia 
anului 2018: 
A. Cereri ce fac obiectul autorizării prealabile în anul 2018 
a) Numărul cererilor primite în anul 2018, privind asistența medicală care face obiectul autorizării 
prealabile: 
1. Numărul cererilor solicitate                                                                                      9 
2. Numărul cererilor ce au primit autorizarea prealabilă                                                  8 
3. Numărul cererilor ce nu au primit autorizarea prealabilă                                            1 
 
b) Cereri aprobate privind autorizarea prealabilă, în funcție de tipul de asistență medicală: 
1. Asistență medicală care face obiectul cerințelor de planificare referitoare la obiectul asigurării 

accesului suficient și permanent la o gamă echilibrată de tratament de înaltă calitate în statul 
membru în cauză sau la dorința de a controla costurile și de a evita, pe cât posibil, orice 
pierdere a resurselor financiare, tehnice și umane și implică totodată cazarea în spital peste 
noapte a pacientului în cauză timp de cel puțin o noapte 

3 

2. Asistență medicală ce implică tratamente cu un risc deosebit pentru pacient                         1 
 
c) Cererile supuse autorizării prealabile în statul membru de tratament, ce au fost aprobate  
1. Germania 2 
2. Ungaria 2 
 
d) Numărul cererilor supuse autorizării prealabile, ce au fost refuzate pentru că asistența medicală 
respectivă putea fi furnizată în statul membru competent, într-un termen ce este justificat din punct 
de vedere medical, ținând seama de starea actuală a sănătății și de evoluția probabilă a bolii 
fiecărui pacient                                                                                                                                   

1 

 
B. Cereri de rambursare ce nu fac obiectul autorizării prealabile 
a) Numărul cererilor de rambursare în anul 2018 
1. Numărul cererilor primite 1102 
2. Numărul solicitărilor acordate  310 
3. Numărul cererilor respinse 91 
4. Numărul cererilor retrase 26 
 
b) Numărul solicitărilor de rambursare acordate în funcție de țara de tratament 
1. Ungaria 276 
2. Austria   17 
3. Germania 12 
4. Franța  10 
5. Italia 7 
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6. Spania 5 
7. Polonia 1 
8. Marea Britanie 1 
9. Luxembourg   1 
10. Olanda   1 
 

La nivelul anului 2018 bugetul alocat caselor de asigurări de sănătate, la  cap.66.05. subcap.11 
„Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale”,  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/Confederaţia Elveţiană a fost de 449.999,93 mii lei. Această sumă a fost alocată instituţiilor 
competente din România după cum urmează: 

 

Nr.    
CRT. 

CASA DE 
ASIGURARI DE 

SANATATE 

BUGET 
ALOCAT 
MII LEI 

1 ALBA 8.170,34 
2 ARAD 15.734,28 
3 ARGES 8.067,43 
4 BACAU 15.680,30 
5 BIHOR 24.067,81 
6 BISTRITA 5.115,25 
7 BOTOSANI 4.156,35 
8 BRASOV 13.322,46 
9 BRAILA 7.582,65 

10 BUZAU 7.271,51 
11 CARAS  11.899,29 
12 CALARASI 3.320,41 
13 CLUJ 15.180,70 
14 CONSTANTA 12.205,40 
15 COVASNA 4.045,50 
16 DAMBOVITA 8.320,13 
17 DOLJ 10.506,70 
18 GALATI 6.262,74 
19 GIURGIU 1.716,48 
20 GORJ 3.126,09 
21 HARGHITA 6.256,44 
22 HUNEDOARA 7.815,20 
23 IALOMITA 2.632,28 
24 IASI 12.759,18 
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Acest buget a fost utilizat astfel: 
- 443.184,17 mii lei pentru efectuarea plăţii serviciilor medicale acordate în baza 

documentelor de deschidere de drepturi către statele membre UE/SEE/Confederaţia 
Elveţiană creditoare, 

- 6.350,39 mii lei pentru efectuarea plăţii către asiguraţii români care au beneficiat de servicii 
medicale pe teritoriul statelor membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, servicii medicale 
achitate de aceştia.  

- 465,37 mii lei pentru achitarea sumelor câştigate în instanţă de persoanele îndreptăţite 
conform hotărârilor judecătoreşti, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale 
acordate pe teritoriul statelor membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană precum şi sume 
rambursate asiguraţilor în urma recuperării acestora de la statul membru de tratament. 
 
În cazul asistenţei medicale acordate pe teritoriul altui stat membru UE/SEE/Confederaţia 

Elveţiană sau pe teritoriul altui stat cu care România are încheiate acorduri în domeniul sănătăţii, în 
baza documentelor de deschidere de drepturi prevăzute de regulamentele europene sau acordurile 
bilaterale încheiate, instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă completează formularul E 
125/S080/formular similar prevăzut în acordul bilateral sau E 127/S090 şi îl transmite instituţiei 
competente (CAS) prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Casele de asigurări de 
sănătate (CAS) au obligaţia verificării acestor formulare, iar pentru cele validate trebuie să întocmească 

25 MARAMURES 12.628,08 
26 MEHEDINTI 5.243,23 
27 MURES 9.036,74 
28 NEAMT 9.765,00 
29 OLT 3.506,25 
30 PRAHOVA 23.088,72 
31 SATU - MARE 10.546,73 
32 SALAJ 6.302,28 
33 SIBIU 16.756,17 
34 SUCEAVA 13.421,10 
35 TELEORMAN 2.215,95 
36 TIMIS 42.406,86 
37 TULCEA 2.816,71 
38 VASLUI 4.533,36 
39 VALCEA 3.390,53 
40 VRANCEA 3.751,04 
41 BUCURESTI 38.611,09 
42 ILFOV 6.084,49 
43 A.O.P.S.N.A.J 20.680,68 

TOTAL 449.999,93 

104 
 



solicitări pentru acordare de prevedere bugetară şi să le transmită instituţiei noastre în vederea alocării 
fondurilor necesare decontării acestora. 

După alocarea prevederilor bugetare aferente, în baza centralizării cererilor de plăţi externe 
întocmite de instituţiile competente (CAS), au fost efectuate plăţi către statele creditoare în valoare 
totală de 443.183,00 mii lei. 

În cursul anului 2018 au fost achitate un număr de 85.809,00 formulare E 125/S080 ,,Extras 
individual privind cheltuielile efective” în valoare totală de 424.890,50 mii lei (reprezentând 95,87 % 
din plăţile efectuate către statele creditoare) şi un număr de 1.608,00 formulare E 127/S090 ,,Extras 
individual privind sumele forfetare lunare” în valoare totală de 18.292,50 mii lei (reprezentând 4,13 
% din plăţile efectuate către statele creditoare). Diferenţa de 1,17 mii lei fata de bugetul alocat a rămas 
neutilizata la nivelul instituțiilor competente. 

 
Situaţia plăţilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cursul anului 2018, 

către statele creditoare 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 
achitate 

Procent din 
numărul de  
formulare 
achitate 

Contravaloare
a în lei a 

formularelor  
achitate 

Procent din 
suma totală 

achitată 
%  Lei % 

Servicii medicale acordate în 
perioada şederii temporare – 
CEASS/CIP/SED similar 30.495,00 34,88 190.667.457,00 43,02 
Tratament planificat – 
E112/S2/SED similar 1.023,00 1,17 62.211.785,62 14,04 
Servicii medicale acordate 
asiguraţilor cu reşedinţa pe 
teritoriul altui stat membru  
UE/SEE/Elveţia 
E106/E109/E121/S1/SED 
similar 55.899,00 63,95 190.303.756,64 42,94 
TOTAL 87.417,00 100,00 443.182.999,27 100,00 

 
Având în vedere aprobarea Deciziei nr. S9 privind procedurile de rambursare pentru punerea 

în aplicare a articolelor 35 şi 41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 prin care sunt stabilite 
penalităţi de întârziere care se aplică de la 01.05.2010, instituţia noastră, în cadrul discuţiilor avute în 
Comisia de Audit, a încheiat în anul 2018 un angajament de plată cu Austria în valoare de 9.000.000 
euro, înţelegere respectată în totalitate de România astfel încât nu au fost aplicate penalizări pentru 
întârzierea plăţilor.  
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Detalii şi explicaţii grafic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 2007-

2018 
Anulări 

Rest plată 
datorat 

31.12.2018 
Sume 

facturate                        
(mii 

EURO) 1.669,51 12.208,78 25.053,24 35.765,88 47.400,80 66.187,24 68.784,37 74.123,13 88.430,86 87.274,02 99.165,85 105.493,02 711.556,71 17.258,68 694.298,02 
Plăţi (mii 
EURO) 0,00 3.807,45 4.026,18 1.440,67 2.114,17 12.717,43 33.196,67 68.271,04 91.611,22 126.027,83 107.948,42 94.312,94 545.474,02   545.474,02 

Diferenta intre sumele intrate si plăţi (mii euro) 
   

  166.082,69 17.258,68 148.824,00 

Penalităţi calculate de Cehia şi Polonia         2,10 

Sume rămase de plată       17.258,68 148.826,10 

*Cursul euro comunicat de Banca Central Europeana la data 31.12.2015 
          

** Sunt cuprinse sumele contestate de instituţiile competente din România şi acceptate de statele membre sau regularizări ale statelor membre. Precizăm că informaţiile transmise de statele membre privind aceste sume 
sunt încă în procesare.Volumul mare de informaţii ce trebuiesc procesate a determinat şi  Comisia de Audit să stabilească termenul de raportare pentru „Situaţia creditelor şi debitelor la 31.12.2018” la data de 
31.07.2019. În consecinţă restul datorat poate să scadă după finalizarea procesării. 

 Pentru sumele forfetare s-a luat ca referintă anul în care a fost aprobată suma fixă lunară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
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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/E127 se completează de către CAS şi se transmite 
instituţiei competente prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

În anul 2018 Direcţia Acorduri Internaţionale a transmis către organismele de legătură din 
statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, în vederea recuperării sumelor echivalente serviciilor 
medicale de care asiguraţii străini au beneficiat pe teritoriul României, un număr de 7.091 formulare 
europene E125  în valoare totală de 7.117.425,95 lei.  

 
Situaţia privind formularele E 125 RO emise de CAS pentru cetăţenii străini beneficiari de servicii medicale acordate de 

furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi transmise statelor membre UE/SEE/ 
Confederaţia Elveţiană în anul 2018 

Nr.crt STAT  MEMBRU 

Nr. formulare 
E125 RO emise 

CAS şi transmise 
statelor membru 
UE/SEE /Elveţia 

Valoarea formularelor 
E125 RO emise CAS şi 

transmise statelor 
membru UE/SEE /Elveţia 

(LEI) 
1 AUSTRIA 1.153 472.049,83 
2 BELGIA 236 115.802,13 
3 BULGARIA 14 36.788,46 
4 CEHIA 32 22.377,88 
5 CIPRU 12 11.097,44 
6 CROATIA 4 6.159,11 
7 DANEMARCA 34 28.301,92 
8 ELVETIA 148 43.969,51 
9 ESTONIA 3 367,38 
10 FINLANDA 3 2.704,55 
11 FRANTA 192 269.075,49 
12 GERMANIA 1.689 1.831.924,54 
13 GRECIA 20 69.620,97 
14 IRLANDA 23 82.467,53 
15 ITALIA 1.687 2.682.891,85 
16 LETONIA 2 8.474,11 
17 LITUANIA 1 78,38 
18 LUXEMBURG 61 27.547,37 
19 NORVEGIA 37 33.847,44 
20 OLANDA 260 130.644,87 
21 POLONIA 211 67.143,27 
22 PORTUGALIA 8 10.048,76 
23 SLOVACIA 185 43.706,74 
24 SLOVENIA 5 1.768,54 
25 SPANIA 212 247.471,96 
26 SUEDIA 63 85.724,13 
27 REGATUL UNIT (UK) 168 268.961,37 
28 UNGARIA 628 516.410,42 

  TOTAL  7.091 7.117.425,95 
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În cursul anului 2018 s-a recuperat de la statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană suma 
totală de 4.550.851,21 lei reprezentând contravaloarea a 3.749 formulare europene E125 RO  emise 
de instituţiile competente din România.  

Situaţia acestor încasări la finele anului 2018, detaliată pe state membre UE/SEE/ Confederaţia 
Elveţiană, se prezintă astfel: 

 

STAT  MEMBRU 

E125 RO încasate în 2018, 
emise CNAS 

E125 RO încasate în 2018, 
emise CAS  

 Total de formulare E125 RO 
încasate în 2018 

Nr. 
formulare  Valoare LEI 

Nr. 
formulare  Valoare LEI 

Nr. 
formulare  Valoare LEI 

AUSTRIA     544,00 192.339,12 544,00 192.339,12 
BELGIA     25,00 22.565,61 25,00 22.565,61 
BULGARIA     16,00 39.747,15 16,00 39.747,15 
CEHIA     2,00 1.159,31 2,00 1.159,31 
CIPRU     8,00 19.690,24 8,00 19.690,24 
CROAŢIA         0,00 0,00 
DANEMARCA     24,00 31.087,81 24,00 31.087,81 
ELVEŢIA     104,00 37.803,12 104,00 37.803,12 
ESTONIA     4,00 382,26 4,00 382,26 
FINLANDA     1,00 32.706,76 1,00 32.706,76 
FRANTA     69,00 132.472,89 69,00 132.472,89 
GERMANIA     394,00 608.804,74 394,00 608.804,74 
GRECIA     5,00 52.014,13 5,00 52.014,13 
IRLANDA     18,00 29.977,04 18,00 29.977,04 
ITALIA     1.327,00 1.889.997,93 1.327,00 1.889.997,93 
LETONIA     2,00 3.430,04 2,00 3.430,04 
LIECHTENSTEIN     0,00 0,00 0,00 0,00 
LITUANIA     1,00 78,38 1,00 78,38 
LUXEMBURG     68,00 32.404,75 68,00 32.404,75 
MALTA     0,00 0,00 0,00 0,00 
NORVEGIA     49,00 36.193,09 49,00 36.193,09 
OLANDA     169,00 68.021,26 169,00 68.021,26 
POLONIA     142,00 228.010,65 142,00 228.010,65 
PORTUGALIA     0,00 0,00 0,00 0,00 
SLOVACIA     38,00 15.799,35 38,00 15.799,35 
SLOVENIA     3,00 1.708,47 3,00 1.708,47 
SPANIA     155,00 182.486,88 155,00 182.486,88 
SUEDIA     12,00 24.554,47 12,00 24.554,47 

UK 4,00 17.656,00 216,00 386.603,07 220,00 404.259,07 

UNGARIA 1,00 70,00 348,00 463.086,69 349,00 463.156,69 
TOTAL 5,00 17.726,00 3.744,00 4.533.125,21 3.749,00 4.550.851,21 
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În anul 2018 a fost recuperată de la statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană suma 
totală de 1.915,74 lei reprezentând contravaloarea a 4 formulare europene E127 RO.   

 
Situaţia privind formularele E 127 RO emise de CAS pentru cetăţenii străini posesori ai formularelor 

E109/E121  şi încasate în anul 2018 
 

STATE MEMBRE 

 Total de formulare E127 RO 
încasate în 2018 

Nr. formulare  Valoare LEI 
OLANDA 3,00 1.124,14 
UK 1,00 791,60 
TOTAL 4,00 1.915,74 

 
Rambursarea cheltuielilor privind serviciile medicale suportate de către asiguraţii români pe 

teritoriul altui stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană sunt reglementate de :  
- art.7 şi 7¹ din Anexa la Ordinul preşedintelui CNAS 729/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru rambursarea serviciilor devenite necesare pe teritoriul altui 
stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană; 

- art. 8 din Anexa Ordinul preşedintelui CNAS Nr. 729 din 17 iulie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, abrogat la 30 aprilie 2014 – data intrării în vigoare a HG nr. 
304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală 
transfrontalieră. Cu toate acestea asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din 
România care au primit tratament medical într-un stat membru al Uniunii Europene şi nu au 
depus cerere de rambursarea contravalorii serviciilor medicale anterior datei de 30 aprilie 
2014, au avut dreptul să înainteze casei de asigurări de sănătate, cererile de rambursare, 
până cel târziu la 31 decembrie 2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenţa medicală transfrontalieră, cu modificările şi completările ulterioare. 

  
În anul 2018 au fost alocate fonduri în valoare totală de 6.350.389,84 lei în vederea rambursării 

cheltuielilor cu serviciile medicale suportate de către asiguraţii români pe teritoriul altui stat membru 
UE/SEE/ Confederaţia Elveţiană. 
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Situaţia centralizată  a formularelor/documentelor europene şi a cardurilor europene de 
asigurări sociale de sănătate emise la nivelul caselor de asigurări de sănătate în anul 2018  se prezintă 
astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaţia documentelor portabile S2 (E112) emise de casele de asigurări de sănătate 
pe fiecare stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în anul 2018 

Stat membru 

Nr. total  
S2(E112) EMISE 

ÎN 2018 
Austria 75 
Belgia 28 
Franţa 78 
Germania 275 
Italia 189 
UK 3 
Olanda 3 
Ungaria 27 
Elveţia 6 

TOTAL 684 
 

Situaţia documentelor portabile S2 (E112) emise în anul 2018 pe instituţii competente 
 

Instituţia competentă română care a 
emis documentul portabil S2(E112) 

(CAS) 

Nr. total  
S2(E112) 
EMISE 
ÎN 2018 

Alba 11 
Arad 20 
Argeş 40 

Tip formular european emis Număr formulare emise în anul 2018 
E104 9.847 
S1 /E106 similar 2.450 
E107 961 
E108 1.261 
S1 /E109  similar 59 
S2 /E112  similar 684 
S1 /E120 similar 1 
S1 /E121similar 3.647 
E126 382 
CEASS 314.612 
CIP 16.525 
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Bihor 27 
Bacău 14 
Bistriţa Năsăud 9 
Botoşani 6 
Braşov 24 
Brăila 6 
Buzău 1 
Caraş-Severin 3 
Călăraşi 8 
Cluj 29 
Constanţa 20 
Covasna 1 
Dâmboviţa 10 
Dolj 16 
Galaţi 20 
Giurgiu 7 
Gorj 11 
Harghita 7 
Hunedoara 10 
Ialomiţa 2 
Iaşi 17 
Ilfov 21 
Maramureş 21 
Mehedinţi 17 
Mureş 19 
Neamţ 13 
Olt 6 
Prahova 12 
Satu Mare 11 
Sălaj 3 
Sibiu 21 
Suceava 19 
Tulcea 1 
Teleorman 8 
Timiş 64 
Vaslui 5 
Vâlcea 1 
Vrancea 6 
CASMB 79 
AOPSNAJ 38 

TOTAL 684 
112 

 



 
Situaţia documentelor portabile S2  (E112) emise în anul 2018 pe afecţiuni  

 

 

Nr. total  
S2(E112) EMISE 

ÎN 2018 
Afecţiuni neurologice 48 
Afecţiuni oftalmologice 18 
Afecţiuni ortopedice 74 
Afecţiuni hematologice 4 
Afecţiuni oncologice 164 
Afecţiuni dermatologice 16 
Afecţiuni pediatrice 97 
Boli ale rinichiului şi tractului urinar 7 
Boli ale urechii, nasului, gurii şi 
gâtului 6 
Boli ale sistemului respirator 11 
Boli ale sistemului circulator 179 
Boli ale sistemului digestiv 37 
Boli ale sistemului reproducător 11 
Recuperare 7 
Caz "colectiv" 1 
Naştere 4 

TOTAL 684 
   

O activitate importantă privind aplicarea regulamentelor europene a constituit-o asigurarea 
reprezentării Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în plan internaţional, de către personalul din 
cadrul Direcţiei Acorduri Internaţionale, la lucrările Comisiei Administrative şi la reuniunile 
Grupurilor de lucru. 
 
Astfel s-a asigurat reprezentarea în :  

- Comisia Administrativă pentru Securitate Socială a lucrătorilor migranţi; 
- Grupul ad-hoc pentru DES (documente electronic structurate) boală 
- Comisia de Audit 
- Comisia de conciliere 

 
 De asemenea, Direcţia Acorduri Internaţionale a asigurat reprezentarea CNAS şi 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 şi Justiţiei Sociale 
- Grup de lucru organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe; 
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- Reuniunea de coordonare a afacerilor europene la nivelul Departamentului de Afaceri 
Europene. 

Totodată, au fost solicitate caselor de asigurări de sănătate date statistice în vederea completării 
chestionarelor transmise de Comisia Administrativă pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate 
Socială şi care vizează colectarea de date statistice privind utilizarea în perioada 01.01 - 31.12.2017 a 
cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)/certificatului provizoriu de înlocuire a 
cardului european de asigurări sociale de sănătate (CIP), a formularelor S2/E112, respectiv analiza 
impactului Directivei 2011/24/UE asupra rambursării serviciilor medicale oferite asiguraţilor români, 
care au stabilită reşedinţa într-unul din statele membre listate în anexa III din Regulamentul (CE) nr. 
987/2009 (Irlanda, Spania, Cipru, Olanda, Portugalia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Norvegia), cele 
privind prestațiile de maternitate/paternitate asimilate, precum și cele privind  frauda și eroarea în 
aplicarea regulamentelor de securitate socială pentru sectorul asigurărilor sociale de sănătate.  

A fost întocmită la nivelul instituţiei noastre „Situaţia creditelor şi debitelor la 31.12.2017”, 
raport finalizat şi înaintat la secretariatul Comisiei de Audit din cadrul Comisiei Administrative pentru 
Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială în luna iulie 2018. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are un reprezentant desemnat în cadrul Comisiei de 
Arbitraj din cadrul Comisiei de Audit, acesta fiind implicat pe parcursul anului 2018 în soluţionarea 
cazurilor din lotul al treilea şi al patrulea de cazuri înaintate spre rezolvare Comisiei de Arbitraj. 
Deciziile cu privire la aceste cazuri au fost adoptate de către Comisia de Audit în cadrul reuniunilor 
130 şi 131 care au avut loc în mai, respectiv noiembrie 2018. 

În ceea ce priveşte preluarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, 
reprezentanţii desemnaţi de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Ordinul preşedintelui 
CNAS nr. 1237/05.12.2017) pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 
Europene au participat la reuniuni interministeriale şi programul de pregătire organizat, fiind prezenţi 
la seminarii susţinute de către Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene şi de către experţi 
ai Parlamentului European, precum şi la ateliere de lucru având ca teme de discuţie: coordonarea în 
domeniul afacerilor europene, negocierea și elaborarea politicilor la nivel european.  

Experţii din cadrul Direcţiei Acorduri Internaţionale s-au implicat în pregătirea proiectului 
programului de lucru al PRES-RO în domeniul coordonării securităţii sociale pe domeniul asigurărilor 
sociale de sănătate. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis comentarii şi observaţii cu privire la 
oportunitatea înfiinţării „Autoritatea Europeana a Muncii” (ELA) precum şi puncte de vedere 
corespunzătoare domeniului de competenţă al instituţiei noastre referitor la regulamentul de înfiinţare 
a ELA. 
 De asemenea, referitor la implementarea proiectului EESSI - Schimbul electronic de informații 
din domeniul securității sociale, persoanele desemnate din cadrul Direcţiei Acorduri Internaţionale au 
participat la reuniunile tehnice organizate de Casa Naţională de Pensii Publice care au avut ca obiectiv 
elaborarea Memorandum-ului cu tema „Implementarea Sistemului EESSI (Electronic Exchange Social 
Security Information – Schimbul Electronic de Informații de Securitate Socială) în România” precum 
şi completarea raportului dashboard referitor la progresul realizat de România pentru domeniul 
asigurărilor sociale de sănătate şi pentru componenta business. 
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Experţii din cadrul Direcţiei Acorduri Internaţionale au participat la reuniunile tehnice şi la 
cele interministeriale organizate de Ministerul Afacerilor Externe pe subiectul măsurilor naţionale de 
contingenţă necesar a fi implementate pentru situaţia în care Regatul Unit al Mării Britaniei şi Irlandei 
de Nord se va retrage fără un acord din Uniunea Europeană (scenariul Brexit no deal). 

Activitatea de negociere a documentelor internaţionale a constat în 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 şi Justiţiei 
Sociale), cât şi avizarea proiectelor de documente bilaterale care conţin prevederi legate de acordarea 
prestaţiilor în natură de boală – maternitate. 

În data de 16 octombrie 2018 a avut loc la Bucureşti, la sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale întâlnirea bilaterală dintre România şi Republica Federală Germania referitoare la proiectul de 
Acord privind aplicarea art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere 
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 
Părţile semnatare ale acestui Acord sunt Deutsche Verbindungsstelle  Unfallversicherung Ausland 
(DVUA) - organismul de legătură pentru prestaţiile în cazul unor accidente de muncă şi boli 
profesionale din Republica Federală Germania, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP)- organismul 
de legătură pentru prestaţiile în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale din România şi 
Casa  Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)- organismul de legătură pentru prestaţii de boală din 
România. În cursul anului 2018 proiectul de Acord a făcut obiectul unei corespondenţe purtată cu Casa 
Naţională de Pensii Publice şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

În ceea ce priveşte documentele bilaterale care conţin prevederi legate de acordarea prestaţiilor 
în natură de boală – maternitate, arătăm că la baza procedurii de iniţiere a negocierilor şi semnare au 
stat Memorandumurile transmise de instituţiile de resort. În acest sens au fost analizate şi avizate de 
către preşedintele CNAS un număr de 4 memorandumuri, după cum urmează:  

- Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul 
securităţii sociale;  

- Memorandum cu tema: Semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea 
Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale; 

- Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între România şi Muntenegru în domeniul 
securităţii sociale; 

- Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ de aplicare a 
Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale; 

S-au exprimat puncte de vedere asupra celor 6 proiecte de acte normative transmise de 
instituţiile iniţiatoare, după cum urmează: 

- Acordul de cooperare între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii Publice 
al Republicii Cuba în domeniul sănătăţii; 

- Memorandumul cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Federale Germania privind staţionarea pe durată limitată a unor 
militari din cadrul forţelor armate ale României şi din cadrul forţelor armate ale Republicii 
Federale Germania pe teritoriul celuilalt stat; 
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- Memorandumul de Înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul 
Sănătăţii şi Mediului din Republica Irak în domeniul sănătăţii; 

- Programului Executiv privind Acordul de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor 
medicale între Ministrul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii din Republica 
Tunisia pentru 2018/2020; 

- Memorandumul cu tema: Cel de al 18-lea raport naţional privind aplicarea Cartei Sociale 
Europene revizuită, 

- Propunerea formulată de Sindicatul Liber al Navigatorilor privind continuarea Înţelegerii 
din 07.11.2007 dintre Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii din 
România şi Ministerul Muncii din Norvegia pentru exceptarea anumitor categorii de 
lucrători de la prevederile articolului 13 din Regulamentul CEE nr. 1408/71; 

 
De asemenea în cursul anului 2018, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a participat la cele 

două întâlniri organizate la sediul Ministerului Sănătăţii, ce au vizat propunerea formulată de către 
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, întâlniri la care au participat 
reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Casei Naţionale de 
Pensii Publice. Propunerea formulată de către Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă 
Comercială a rămas în discuţie, urmând ca la nivelul autorităţilor competente, respectiv Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, să se ia o decizie. 

 
Activităţile privind negocierea acordurilor, convenţiilor, aranjamentelor administrative sau a 

altor documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii au avut ca rezultate punerea în 
practică a principiului liberei circulaţii a persoanelor, respectiv acordarea asistenţei medicale, pe bază 
de rambursare sau pe bază de reciprocitate, pe teritoriul părţilor contractante.  

 
În anul 2018 a fost purtată corespondenţă electronică privind negocierea formularelor de 

aplicare a acordurilor cu : Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, respectiv Acordul între România 
şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea 
Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale. 

 
Au fost furnizate părţii americane, prin intermediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, 

informaţii actualizate privind contribuţiile de securitate socială în cadrul demersurilor de deblocare a 
comunicării privind procedurile de aprobare a semnării cadrului juridic de securitate socială între 
România şi SUA. 

 
Au fost furnizate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, informaţiile solicitate de către 

Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CDES) în urma evaluării implementării de către 
România a dispoziţiilor Cartei Social Europene, conform celui de al 16-lea Raport Naţional privind 
aplicarea Cartei Sociale Europene revizuită, având perioada de referinţă 1 ianuarie 2012 – 31 
decembrie 2015, respectiv celui de al 18-lea Raport Naţional privind aplicarea Cartei Sociale Europene 
revizuită, având perioadă de referinţă: 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2017. 
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 A fost transmisă Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale contribuţia Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate la cel de al 7 - lea Raport naţional la Codul European de Securitate Socială al 
Consiliului Europei (CESS), ce a vizat actualizarea informaţiilor pentru părţile II, III, VIII, XI, XII din 
Raportul consolidat, pentru perioada 1 iulie 2017-30 iunie 2018. 

 
Au fost transmise caselor de asigurări de sănătate în calitate de instituţii competente, precizări 

în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la: 

- eliberarea documentului portabil S1 
- emiterea retroactivă a documentelor de deschidere de drepturi în statul membru de 

reşedinţă în condiţiile în care persoanele sunt asigurate într-un stat membru-statul membru 
competent şi au reşedinţa obişnuită într-un alt stat membru; 

- soluţionarea formularelor E126; 
- aplicarea deciziilor Comisiei de Conciliere votate în cadrul Comisiei de Audit în baza art. 

67 alin.(7) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009; 
- "Audit Board Guidelines" - Aplicarea Titlului IV al Regulamentului ( CE ) nr. 987/2009, 

document publicat pe CIRCABC; 
- „Ghidul privind Decizia S6, introducerea inventarelor si rambursarea în cazul 

retroactivităţii” care a fost aprobat în Comisia Administrativă pentru Coordonarea 
Sistemelor de Securitate Socială. 
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Obiectiv general 4: Management instituţional performant 
 

Obiectiv specific 4.1. Reprezentarea intereselor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în faţa instanţelor 
de drept civil, contencios administrativ, drept penal şi alte instanţe 

 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost parte, în anul 2018, într-un număr total de 961 

de dosare aflate pe rolul instanţelor de drept civil, contencios administrativ, drept penal şi alte instanţe, 
asigurând promovarea şi susţinerea acţiunilor în instanţele de judecată, precum şi apărarea intereselor 
CNAS, din care: 

- 89 de litigii privind drepturile funcționarilor publici; 
- 16 de litigii având ca obiect contestarea deciziilor de impunere; 
- 449 de litigii privind contribuția clawback; 
- 111 de litigii având ca obiect pretenții/servicii medicale, concedii medicale; 
- 8 contestaţii la executare; 
- 38 de litigii privind anularea/suspendarea unor acte administrative sau rapoarte de control 
- 3 excepții de nelegalitate; 
- 38 de litigii privind acordarea contravalorii tratamentelor acordate in tara sau străinătate; 
- 38 de litigii privind obligarea CNAS pe calea ordonanței preşedinţiale la asigurarea in 

regim de compensare de 100 % fără contribuție personala a medicamentelor care nu se află 
în Lista  de medicamente aprobată prin HG nr.  720/2008 şi 67 de litigii privind obligarea la 
emiterea unui act administrativ, respectiv actualizarea Listei de medicamente, aprobată prin 
HG nr. 720/2008; 

- 3 litigii privind achizițiile publice; 
- 5 litigii privind anularea/suspendarea ordinelor emise de CNAS de revocare a mandatelor 

unor președinți directori-generali; 
- 96 de litigii având ca obiect alte cereri în care CNAS este reclamantă, cereri care au fost 

declinate Comisiei Centrale de Arbitraj, cereri prin care se solicită furnizarea de informații, 
acțiuni în răspundere delictuală sau solicitări de emitere card național. 

 
De asemenea, în cursul soluționării litigiilor privind contribuția clawback, a fost ridicată  

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții 
pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 
excepție combătută cu succes de către consilierii juridici din cadrul Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate, Curtea Constituțională a României dispunând respingerea acesteia ca neîntemeiată. 
 Astfel, prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 92/01.03.2018, publicată în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 576 din 9 iulie 2018, a fost respinsă ca neîntemeiată 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011, 
privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare, în ansamblul său, și, în special, ale art.1, art. 3 alin. (1) și (2), 
art. 5 alin. (3)—(7), art. 6 alin. (1) și alin. (2) teza finală din același act normativ, fiind astfel constatată 
constituționalitatea dispozițiilor supuse controlului de constituționalitate, constatându-se că nu au fost 
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încălcate drepturile fundamentale invocate de autoarele excepţiei. Deciziile Curții Constituționale sunt 
definitive şi general obligatorii. 
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Obiectiv specific 4.2. Management eficient al resurselor umane 
 
I. Sub aspect organizatoric, în vederea promovării unor activităţi orientate spre eficienţă şi 

performanţă, a fost elaborată şi aplicată o nouă structură organizatorică adaptată modificărilor 
intervenite în cadrul legislativ care guvernează sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 
Începând cu data de 25.05.2018 au devenit incidente, la nivelul tuturor statelor membre ale 

Uniunii Europene, dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei nr.95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor -  RGPD). Pentru 
aplicarea acestor reglementări la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost înființat 
Compartimentul Protecţie Date cu Caracter Personal, având în vedere complexitatea bazelor de date 
gestionate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate,  care presupun  implementarea unor 
măsuri de securitate a datelor cu caracter personal. 
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II. Informaţii despre managementul resurselor umane 
 
Informaţii despre fluctuaţia de personal 

 
În perioada ianuarie-decembrie 2018 raportul dintre numărul total al persoanelor care au plecat 

din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate voluntar şi involuntar şi numărul mediu de angajaţi ai 
instituţiei calculat pentru aceeaşi perioada a fost de 6/258 determinând o rată a fluctuaţiei de personal  
de 2,33%. Nivelul scăzut al fluctuaţiei de personal a permis instituţiei sa păstreze un optim al 
concordanţei post – angajat şi un mix echilibrat de angajaţi noi şi angajaţi cu experienţă în sistemul de 
asigurări de sănătate pentru buna funcţionare a acestuia pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale. 
În ceea ce priveşte activitatea de coordonare şi conducere la nivelul CNAS, în anul 2018 numărul 
funcţiilor de conducere a rămas constant în primul semestru, începând cu luna august vacantându-se o 
singură funcţie publică de conducere de Director. Astfel,  numărul total al funcţiilor publice de 
conducere avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost de 35 posturi, din care ocupate 
17 posturi. Pentru a asigura o coordonare şi gestionare eficientă a activităţilor  la nivelul tuturor 
direcţiilor CNAS din totalul de 18 funcţii publice vacante, 17 funcţii au fost exercitate cu caracter 
temporar în condiţiile reglementate de art.92 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Totodată la data expirării termenului reglementat de cadrul legal mai sus menţionat activităţile 

corespunzătoare funcţiilor de conducere au fost gestionate cu drept de semnătură, asigurând-se sub 
aspectul funcţiilor de management, realizarea tuturor obiectivelor instituţiei.    
Demersuri pentru ocuparea posturilor vacante 
În anul 2018 activitatea de recrutare şi selecţie a personalului s-a derulat în contextul legislativ 
reglementat de dispoziţiile art.14 alin.(1) şi alin.(3) din O.U.G. nr.90/2017, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.80/2018, potrivit cărora  începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 
2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din 
instituţiile şi autorităţile publice. 

 
Pentru a se asigura dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în cadrul 

CNAS/CAS şi de supraveghere a aplicării acestora,  prin stabilirea salariilor de bază în cadrul 
CNAS/CAS, începând cu luna ianuarie a anului 2018, Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Evaluare 
Personal a gestionat aplicarea unitară la nivelul CNAS şi CAS a dispoziţiilor Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În acest sens au fost elaborate proceduri operaţionale de lucru privind aplicarea legii cadru a 

salarizării şi au fost comunicate caselor de asigurări de sănătate îndrumări metodologice pentru 
aplicarea unitară şi corectă a Legii-cadru nr.153/2017 şi a punctelor de vedere transmise de ministerele 
cu competenţă în politici salariale (MDRAP, MMJS, ANFP). 
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Formare profesională 
 
În urma identificării nevoilor de formare profesională, a fost definit programul anual de 

formare pentru anul 2018 la nivelul sistemului de asigurări de sănătate. Astfel, s-a stabilit cadrul 
pentru definirea principalelor elemente în dezvoltarea unei strategii de instruire (domeniile, temele, 
personalul ţintă, obiectivele şi paşii de lucru, structura manualelor) şi a problemelor care trebuie luate 
în considerare în contextul instituţional al instruirii şi a fost elaborat programul anual de formare 
profesională prin sistemul propriu de instruire al CNAS, care după finalizare a fost transmis la ANFP 
şi derulat în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.  

 
Activitatea de îndrumare metodologică a avut în vedere asigurarea fluxului relaţional CNAS – 

case de asigurări de sănătate prin corespondenţă privind gestionarea situaţiilor, eliminarea riscurilor şi 
vulnerabilităţilor, în domeniul resurselor umane, aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei, gestionarea 
eficientă şi unitară a activităţilor specifice pe care le derulează (gestionarea funcţiilor publice şi a 
funcţiilor contractuale, salarizare, etc.), prin formularea de puncte de vedere, adrese, note transmise 
caselor de asigurări de sănătate, precum şi adoptarea măsurilor adecvate pentru încadrarea în 
cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin monitorizarea 
cheltuielilor de personal, măsuri determinate de aplicarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Obiectiv specific 4.3. Evaluarea eficacităţii şi performanţei structurilor funcţionale ale CNAS în 
implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora prin 
desfăşurarea activităţilor de audit public intern 

 
Întreaga activitate desfăşurată de Direcţia Audit Public Intern în anul 2018 a avut ca linie 

directoare îndeplinirea funcţiei de audit public intern la nivelul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate – activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să 
adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile la nivelul CNAS/CAS. Auditul intern ajută 
CNAS/CAS să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi 
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de 
guvernanţă. 
  

Misiunile de audit public intern desfăşurate în anul 2018 de DAPI şi cuprinse în planul anual de 
audit public intern au avut în vedere îndeplinirea obiectivului general „Management instituţional 
performant”, prin evaluarea eficacităţii şi performanţei structurilor funcţionale ale CNAS/CAS în 
implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor, în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. 

 
Realizarea acestui obiectiv este posibilă şi prin prisma sferei auditului public intern care, 

potrivit prevederilor art. 15 (1) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu modificările ulterioare, „se 
exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor 
entităţilor subordonate (...) ”. 

 
Astfel, reprezentarea acestei sfere a auditului în activitatea practică a DAPI se materializează 

prin inventarierea tuturor activităţilor ce trebuie auditate şi prin includerea acestora în planul 
multianual de audit public intern, pe baza căruia se întocmesc apoi planurile anuale.   
  
 La data de 31.12.2018, misiunile de audit desfăşurate de structura de audit intern a CNAS au 
fost: 

1. Evaluarea activităţii desfăşurate de Direcţia Generală Juridic şi Contencios Administrativ 
2.  Evaluarea activităţii desfăşurate de Direcţia Acorduri Internaţionale 
3. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Caraş Severin 
4. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Satu Mare 
5. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Giurgiu 
6. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Dolj 
7. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Vâlcea 
8. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Ilfov 
9. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Teleorman 
10. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Prahova 
11. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Olt 
12. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Vaslui 
13. Evaluarea funcțiilor suport și a funcțiilor specifice la CAS Bihor 
14. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Constanţa 
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15. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Brăila 
16. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Mureş 
17. Evaluarea modului de stabilire a sumei contractate în anul 2018 pentru servicii medicale 

spitaliceşti pentru afecţiuni acute pentru spitalele finanţate în regim DRG 
18. Evaluarea proiectului de buget al FNUASS pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022 
19. Evaluarea funcţiilor suport şi a funcţiilor specifice la CAS Dâmboviţa 
20. Evaluarea activităţii desfăşurate de Direcţia Programe Curativ 
21. Evaluarea activităţii desfăşurate de Direcţia Farmaceutică, Clawback, Cost Volum 

 
Obiectivele urmărite în cadrul misiunilor desfăşurate la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

au fost următoarele: 
1. Modul de organizare şi implementare a sistemului de control intern / managerial; 
2. Activităţile de elaborare, aprobare şi execuţie a bugetului; 
3. Activităţile financiar – contabile; 
4. Activitatea de achiziţii publice; 
5. Managementul resurselor umane; 
6. Activitatea juridică; 
7. Activitatea IT; 
8. Activitatea referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
9. Activitatea de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale; 
10. Activitatea de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale; 
11. Activitatea de contractare, decontare şi monitorizare a modului de derulare a programelor 

naţionale de sănătate curative;  
12. Activitatea de control a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 
13. Activitatea desfăşurată în domeniul acordurilor/documentelor internaţionale cu prevederi în 

domeniul sănătăţii. 
 
Principalele constatări și recomandări realizate în cadrul misiunilor de audit desfăşurate în anul 

2018 se regăsesc în Rapoartele de audit public intern ce au fost înaintate conducerii instituţiei. 
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Obiectiv specific 4.4. Activitatea Consiliului de administraţie al CNAS 
 

Conform art. 286 alin. (1) din Legea Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare „Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 7 membri, 
cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează: 

a) 4 reprezentanţi ai statului, dintre care unul este numit de Preşedintele României, iar 3 sunt 
numiţi de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii; 

b) un membru numit de către confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; 
c) un membru numit de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; 
d) un membru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor 

Vârstnice.” 
 

Precizăm că nu au fost desemnaţi toţi membrii în Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate, Confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, comunicând că nu 
îşi vor desemna reprezentantul în Consiliul de Administraţie, până la modificarea legislaţiei privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 
 În anul 2018 au avut loc un număr de 22 şedinţe ale Consiliului de Administraţie al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate din care: 13 şedinţe ordinare şi 9 şedinţe extraordinare. 
 Au fost emise de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
un număr  de 22 hotărâri cu privire la introducere de medicamente în Lista 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, 
precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, avizarea repartizării pe case de 
asigurări de sănătate a creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aprobate în bugetul FNUASS 
pentru anul 2018 prin Legea bugetului de stat nr. 2/2018, cu excepţia creditelor bugetare şi a creditelor 
de angajament aferente Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum 
şi cu excepţia creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aferente medicamentelor cu şi fără 
contribuţie personală care fac obiectul contractelor cost volum/cost-volum-rezultat, avizarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019, avizarea proiectului Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 
a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2018 – 2019, avizarea repartizării pe case de asigurări de sănătate a creditelor 
bugetare şi de angajament aprobate în bugetul FNUASS pentru anul 2018 prin Legea bugetului de stat 
nr. 2/2018,  aprobarea proiectului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe 
anul 2019 şi estimarea acestuia pentru anii 2020 – 2022, avizarea criteriilor de înfiinţare a oficiilor de 
asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor și al municipiilor, de către casele de 
asigurări de sănătate județene. 
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ANEXA 1 

Indicatorii aferenţi Programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2018 
Denumirea 

programului/subpro
gramului de 

sănătate  curativ 
Indicatori Numar bolnavi  Număr servicii/ 

investigatii Cost mediu/bolnav (LEI) 
Cost 

mediu/serviciu/ 
investigatie 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
C0 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Program naţional de 
boli cardiovasculare 

dilatare percutană 14,147 15,062     2,110.73 1,994.41     
electrofiziologie 933 1,010     5,876.06 5,361.61     
stimulatoare cardiace 5,505 5,830     2,057.91 2,288.15     
proceduri de ablaţie 348 348     16,455.22 16,736.26     
defibrilatoare interne 455 509     14,412.33 13,479.62     
resincronizare 
cardiacă 293 268     7,562.31 7,382.01     
ADULTI ch cv 5,015 5,379     8,314.22 7,680.33     
COPII ch cv 426 338     9,940.85 10,995.32     
tehnici hibride 63 121     47,787.50 41,325.86     
transcateter 123 266     100,184.78 105,055.85     
asistare mecanică 2 3     470,142.46 421,157.20     
chirurgie vasculară 6,181 6,483     845.30 779.07     
malformatii cardiace 
copii 158 125     7,249.83 8,163.83     
malformatii cardiace 
adulti 11 31     9,843.30 9,734.90     

Programul national 
de oncologie 

oncologie 119,034 124,353     11,821.95 12,690.97     
PET CT 5,856 7,196 6,203 7,697 4,237.02 4,278.49 4,000.00 4,000.00 
reconstrucţie mamară 163 177     2,417.59 2,219.25     
dg initial 555 443     208.61 211.89     
imunofenotipare 680 675     1,395.63 1,400.15     
citog 342 313     836.94 871.83     
biolog molec 445 487     604.04 626.27     
total diag LA 747 792             
monitorizare IF 248 373     2,375.20 2,491.66     
monitorizare FISH 16 26     834.50 994.98     
monitorizare BM 167 205     1,077.84 1,080.00     
total monitorizare LA 359 506             
ortovoltaj 357 331 4,932 4,390     29.00 29.00 
cobaltoterapie 981 776 16,150 12,692     144.00 144.00 
2D 2,385 1,313 41,671 24,511     180.00 180.00 
3D 6,395 6,221 116,831 110,042     320.00 320.00 
IMRT 7,586 9,476 176,747 221,459     640.00 640.00 
brahiterapie 1,838 1,833 4,678 4,760     302.00 302.00 
total radioterapie 18,036 18,644             
neuroblastom 1 7         701.00 701.00 
sarcom Ewing 2 14         701.00 701.00 
total tumori solide 
maligne 3 21             

Subprogramul de 
tratament al 
surditatii 
congenitale prin 
implant cohlear si 
proteza auditiva 
BAHA 

implant cohlear 167 179     108,814.11 95,437.20     
proteza BAHA 29 24     26,157.98 29,948.37     
VIBRANT 3 0     41,700.67 0.00     

procesoare externe 
de sunet   3       32,237.83     

Programul national 
de diabet zaharat 

total bolnavi 823,271 860,558     1,172.36 1,323.42     
Hb glicozilata 55,919 55,632 62,352 62,023 22.30 22.30 20.00 20.00 
teste copii 3,433 3,551     1,498.17 1,578.95     
teste adulti  238,158 248,466     398.15 406.92     
pompe insulina 279 194     5,509.39 6,638.20     
sist monit glicemica 
continua   0       0.00     
sist pompe ins cu 
senz monit cont 
glicemiei   0       0.00     
consumabile pompe 506 635     4,491.01 4,482.52     
mat cons pt sist monit 
glicemica continua   0       0.00     
mat cons pt sist   0       0.00     
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pompe ins cu senz 
monit cont glicemiei 

Program naţional de 
tratament al bolilor 
neurologice scleroza multipla         4,170 4,553     32,090.62 32,241.49     

Program naţional de 
tratament al 
hemofiliei şi 
talasemiei* 

 substituţie 
profilactică continua 197 201     149,350.61 205,914.85     
cu substituţie 
profilactica 
intermitenta 197 249     64,807.56 102,514.22     
on demand 722 717     42,044.65 46,888.85     
cu inhibitori cu 
profilaxie secundara 
termen lung 14 18     390,121.01 701,742.69     
cu inhibitori cu 
profilaxie secundara 
termen scurt 12 31     236,635.92 320,265.82     
cu inhibitori pt oprirea 
sangerarilor 52 58     337,472.09 228,078.80     
cu substituţie pentru 
intervenţiile 
chirurgicale si 
ortopedice 82 79     72,932.23 85,199.93     
hemofilie dobandita 10 14     65,352.32 232,194.31     
total hemofilie 856 900     122,697.71 162,559.91     
talasemie                  203 212     48,433.36 40,925.22     

Program naţional de 
diagnostic şi 
tratament pentru 
boli rare  

mucov. Copii 386 401     26,852.96 26,206.52     
mucov. Adulti 123 133     22,281.42 20,619.86     
SLA 659 587     2,683.62 3,148.80     
Prader Willi 20 25     28,342.84 23,875.72     
fibroza pulmonara 81 146     38,069.09 73,084.80     
duchene 12 15     723,538.78 1,466,287.22     
angioedem 4 68     21,947.49 94,029.93     
neuropatie optica 
ereditara Leber 3 11     18,051.37 152,616.12     
b. neurologice degen 
f. cronice 198 234     27,833.37 41,860.59     
b. neurologice degen 
f. acute 168 223     24,646.77 33,014.76     
Fabry 27 35     453,413.52 486,308.29     
Pompe 9 9     764,550.22 870,212.64     
tirozinemie 4 3     203,652.37 254,255.09     
MCPZ II 17 19     1,432,866.52 1,284,483.16     
MCPZ I 5 6     642,820.56 557,473.73     
AFC 1 1     10,300.50 44,221.30     
SIDP 148 157     24,863.77 31,513.03     
HTPA 450 470     78,325.33 59,452.80     
polineuropatie 
familiala amiloida 11 12     313,944.27 484,851.51     
scleroza sistemica si 
ulcere digitale 138 137     74,924.52 37,632.97     
purpura 
trombocitopenica 
imuna cronică  85 126     78,553.89 66,929.53     
hiperfenilalaninemie 12 14     153,448.51 137,873.80     
scleroza tuberoasa 32 35     148,708.22 152,437.10     
osteogeneza 
imperfecta mdc 25 26     615.42 728.76     
osteogeneza 
imperfecta tije 8 9     33,124.83 24,317.22     
epidermoliza buloasa 89 88     12,933.52 15,551.91     
atrofie musculara 
spinala   20       900,020.14     

Program naţional de 
sănătate mintală 

tratament 1,360 1,547     1,242.89 1,189.06     
teste 14,990 13,811     9.12 8.94     

Programul national 
de endocrinologie 

Osteop                    5,890 5,157     278.54 275.05     
Gusa carenta iod       6,161 5,957     11.86 10.80     
Gusa prolif. Malign     1,263 1,171     832.83 893.98     

Programul national 
de ortopedie 

endoproteze adulţi 15,607 16,521     4,771.51 4,903.03     
endoproteze copii 4 4     8,126.22 6,542.45     
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tumorale adulti 16 28     32,915.84 32,443.88     
tumorale copii 1 4     47,415.00 67,102.58     
implant seg ADULTI 461 417     2,098.40 1,757.39     
implant seg COPII 37 37     9,173.81 9,601.37     
ch. Spinala ad 767 669     1,445.49 1,504.03     
copii malformatii 
congen grave 3 2     102,643.85 89,498.81     
implanturi de fixare 2,162 2,278     1,927.50 1,925.16     

Programul national 
de transplant de 
organe, tesuturi si 
celule umane 

posttranplant 3,847 3,994     11,781.76 11,474.34     

recidiva hepatica 367 389     18,579.81 17,683.33     
Programul national 
de supleere a 
functiei renale la 
bolnavii cu 
insuficienta renala 
cronica Total program                        15,012 15,622     64,149.32 63,175.70     
Program national de 
terapie intensiva a 
insuficientei 
hepatice 

epurare 
extrahepatică 36 40     13,521.59 11,375.58     

Program naţional de 
diagnostic şi 
tratament cu 
ajutorul aparaturii 
de înaltă 
performanţă  

afecţiuni 
cerebrovasculare  1,488 1,386     3,433.56 4,363.22     
stimulatoare 
cerebrale  19 24     79,461.29 91,623.83     
pompe implantabile 12 13     12,217.00 15,026.52     
vasculare periferice  2,716 2,410     1,090.77 875.78     
coloanei vertebrale  278 220     2,843.33 2,282.66     
oncologice 671 534     2,894.86 3,029.90     
hemoragii 564 504     1,056.10 1,035.13     
distonii musculare 5 6     160,281.00 136,364.17     
Gamma-Knife 469 408 494 415 5,003.20 4,831.50 4,750.00 4,750.00 
Total subprg. 
Radiol. 
interventională                  5,650 5,026             
microchirurgicale 72 26     12,327.77 23,852.53     
stimulator al nervului 
vag 48 0     99,951.91 0.00     
dispoz stimulare 
cerebrala profunda   0       0.00     
Total subprg. 
epilepsie                     118 26             
Subprogramul de 
tratament al 
hidrocefaliei 
congenitale sau 
dobândite la copil 132 173     2,377.10 1,835.43     
Subprogramul de 
tratament al durerii 
neuropate prin 
implant de 
neurostimulator 
medular 9 10     73,881.81 83,490.50     
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ANEXA 2 
 

Situaţia centralizată a chestionarelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea 
serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate la nivel teritorial 

pentru SEMESTRUL  I 2018 COMPARATIV CU SEMESTRUL II 2018 
 
 
A. Cunoaşteţi faptul că sunteţi în evidenţa unei Casei de asigurări de sănătate?  
 
  SEMESTRUL  I 2018 
 
    □ da 95,83%                       □ nu  4,17% 
 
SEMESTRUL II 2018 
 
    □ da 96,6%                         □ nu  3,4% 
 

 
 
B. Sunteţi informat asupra drepturilor şi obligaţiilor care vă revin în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate ? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
       □        da 79,2%                             □    nu  10,39%              □ nu ştiu 10,41% 
 
 
SEMESTRUL II 2018 
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C. Aţi obţinut aceste informaţii: 
 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
 
□ de la medicul de familie 74,7%         
□ din broşuri, pliante =   6,33% 
□  internet  =  15,1% 
□  altele =   9,22% 
 
 
SEMESTRUL II 2018 
 
□ de la medicul de familie 77,9%         
□ din broşuri, pliante =   8,11% 
□  internet  =  14,8% 
□  altele =   8,5% 
 
 
Modalitatea de obţinere a informaţiilor 

 

D. Consideraţi că sistemul de asigurări sociale de sănătate vă oferă serviciile medicale de care aveţi 
nevoie? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
       □ da, în totalitate   =  55,73 %              
       □ da, parţial  = 34,26 % 
       □ nu  =   10,09% 
 
SEMESTRUL  II  2018 
 
□ da, în totalitate   =  55,58 %              
       □ da, parţial  = 33,82 % 
       □ nu  =   10,6% 
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Acoperirea cu servicii  

 
E. Vă programaţi pentru consultaţie la cabinetul medicului de familie? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
       □ da  =  72,21 % 
       □ uneori  =   18,84%   
       □ nu = 8,95 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
       □ da  =  77,49 % 
       □ uneori  =   18,9%   
       □ nu = 8,07 % 
 
Programarea pentru consultaţii la cabinetul M.F. 
 

 
 
F. Cum apreciaţi procedura de programare a consultaţiilor la cabinetul medicului de familie : 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□  foarte bună, reduce timpul de aşteptare a pacientului pentru consultaţie = 76,04 % 
 
□  ineficientă, nu am observat nici o îmbunătăţire a timpului de aşteptare a pacientului pentru consultaţie = 
23,96% 
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SEMESTRUL  II 2018 
 
□  foarte bună, reduce timpul de aşteptare a pacientului pentru consultaţie = 82,4 % 
 
□  ineficientă, nu am observat nici o îmbunătăţire a timpului de aşteptare a pacientului pentru consultaţie = 
17,6% 
 
Aprecierea procedurii de programare a consultaţiilor la cabinetul medicului de familie : 

 
G. Consideraţi că beneficiaţi de toată atenţia şi înţelegerea din partea medicului dumneavoastră de 
familie? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
      □ da  =  79,5 %                       □ nu =7,6 %                  □  parţial =  12,9 % 
 
SEMESTRUL  II  2018 
 
   □ da  =  78,23 %                       □ nu =7,97 %                  □  parţial =  13,8 % 
 
Aprecierea atitudinii M.F. 

 
H. De câte ori aţi fost programat pentru efectuarea investigaţiilor de laborator în ultimul an? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□ o dată pe an   =  55,5 % 
□  de două ori pe an  =  16,4 % 
□  de patru ori pe an    5,54  % 
□  lunar  =  5,06% 
□  niciodată =  19,8 % 
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SEMESTRUL  II 2018 
 
□ o dată pe an   =  55,2 % 
□  de două ori pe an  =  17,4 % 
□  de patru ori pe an    5,46 % 
□  lunar  =  5,1% 
□  niciodată =  14,8 % 
 
Periodicitatea programărilor pentru efectuarea investigaţiilor de laborator 
 

 
I. Aţi beneficiat  în ultimii doi ani de investigaţii de înaltă performanţă ? 

 
SEMESTRUL  I 2018 
 
PET/CT     □ da   12,07 %                            
RMN           □ da    13,8%                                          
SCINTIGRAFIE     □ da   5,49%                                  
ANGIOGRAFIE      □ da   5,72%      
               
SEMESTRUL  II 2018 
 
PET/CT     □ da   14,6 %                          
RMN           □ da    15,9%                                           
SCINTIGRAFIE     □ da   5,1%                                   
ANGIOGRAFIE      □ da   5,56%                    
 
Investigaţii de înaltă performanţă  
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J. Aţi fost internat într-o unitate sanitară în ultimii doi ani? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
                         
□ da  = 53,6% 
□ nu  =  46,4 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
□ da  = 53,6% 
□ nu  =  46,4 % 
 
Dacă DA, 
 
J1. Aţi fost mulţumit de procedura de internare? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□ da, mi s-a acordat toată atenţia de care am avut nevoie  = 83,17 % 
□ nu, personalul medical nu era prezent la camera de gardă  = 10,01  % 
□ nu, nu mi s-a acordat nici o atenţie = 6,82 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
□ da, mi s-a acordat toată atenţia de care am avut nevoie  = 76,25 % 
□ nu, personalul medical nu era prezent la camera de gardă  = 8,7  % 
□ nu, nu mi s-a acordat nici o atenţie = 15,05 % 
 
Aprecierea procedurii de internare 

 
J2. Medicamentele necesare tratamentului dumneavoastră în spital: 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□ au fost procurate  şi administrate de spital  = 56,3 % 
□ au fost cumpărate din resurse proprii =  13,3 % 
□ ambele variante = 20,1  % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
□ au fost procurate  şi administrate de spital  = 59,5 % 
□ au fost cumpărate din resurse proprii =  13,1 % 
□ ambele variante = 27,4  % 
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Modalitatea în care asiguraţii au beneficiat de medicamente pe perioada internării 

  
J3. Cum apreciaţi atitudinea personalului medical din spital? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□  foarte mulţumit, am beneficiat de atenţie şi înţelegere =  74,7 % 
□  nemulţumit, nu mi s-au oferit informaţiile privind  
     procedurile,  riscurile şi alternativele medicale propuse = 25,3 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
□  foarte mulţumit, am beneficiat de atenţie şi înţelegere =  73,9 % 
□  nemulţumit, nu mi s-au oferit informaţiile privind  
     procedurile,  riscurile şi alternativele medicale propuse = 26,1 % 
 

Aprecierea atitudinii personalului medical  

  
K. Cum apreciaţi accesibilitatea la medicaţia specifică? 
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□ crescută, găsesc întotdeauna în farmacii medicaţia prescrisă  = 69,64% 
□ medie, nu îmi procur întotdeauna cu uşurinţă medicamentele = 23,8  % 
□ scăzută, îmi procur foarte greu medicaţia prescrisă =  6,56 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
□ crescută, găsesc întotdeauna în farmacii medicaţia prescrisă  = 74,1% 
□ medie, nu îmi procur întotdeauna cu uşurinţă medicamentele = 20,76  % 
□ scăzută, îmi procur foarte greu medicaţia prescrisă =  5,14 % 
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Accesibilitatea la medicaţia specifică 

 
L. Viitorul sistem de asigurări sociale de sănătate va implica un pachet de bază mai restrâns decât cel 
existent in prezent. Dacă ar trebui sa beneficiaţi de servicii neacoperite de pachet, aţi opta pentru:  
 
SEMESTRUL  I 2018 
 
□ plata directa la furnizor  =  61,7 %                . 
□ o asigurare voluntară de sănătate  = 38,3 % 
 
SEMESTRUL  II 2018 
 
 
□ plata directa la furnizor  =  62,7 %                 
□ o asigurare voluntară de sănătate  = 37,3 % 
 
Opţiunea pentru plata serviciilor neacoperite de pachet 

 
 Din analizele efectuate  se constată faptul că există variaţii minime ale percepţiei asiguraţilor 
faţă de calitatea serviciilor  medicale furnizate,  în general manifestându-se  o  tendinţă de mulţumire 
în primul rând faţă de atitudinea personalului medical.  
 

De aceea, multe studii de specialitate relevă faptul că pacientul este mult mai impresionat de 
gradul de empatie cu care îi sunt oferite serviciile decât de expertiza profesională medicală  (stabilirea 
diagnosticului şi alegerea corectă a schemei de tratament). 
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ANEXA 3 

Situaţia în structură a veniturilor realizate în perioada ianuarie-decembrie a 
anului 2018, faţă de prevederile aprobate  

-mii lei – 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

bugetare an- 
2018 

Încasări an- 
2018 

Încasări an- 2018 
fata de prevederi 

bugetare an- 
2018 

0  1 2 3=2/1 
TOTAL VENITURI, din care: 35.913.158 35.653.502 99,28% 
Alte impozite si taxe generale pe bunuri 
si servicii 2.811.537 2.777.508 98,79% 

Venituri din contribuţia datorata pentru 
medicamente finanţate din FNUASS si din 
bugetul MS 

1.848.453 1.802.642 97,52% 

Venituri din contribuţia datorata pentru 
medicamente finanţate din FNUASS pana 
la data de 30 septembrie 2011 

5.373 -1.332 -24,79% 

Venituri din contribuția datorata pentru 
contractele cost-volum/cost volum 
rezultat 

779.372 960.806 123,28% 

Venituri din contribuția datorata pentru 
volume de medicamente consumate care 
depășesc volumele stabilite prin contracte 

178.339 15.392 8,63% 

I. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI:        30.977.357 30.305.964 97,83% 
1.CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR   3.785.065 3.851.311 101,75% 
1.1.Contributii de asigurări sociale de 
sănătate datorate de angajatori, din 
care: 

1.469.875 1.415.846 96,32% 

Contribuții de la persoane juridice sau 
fizice care angajează personal salariat 1.466.850 1.409.461 96,09% 

Contribuții pt. asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele aflate in șomaj 2.588 1.786 69,01% 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

bugetare an- 
2018 

Încasări an- 
2018 

Încasări an- 2018 
fata de prevederi 

bugetare an- 
2018 

0  1 2 3=2/1 
Contribuții in urma valorificării creanțelor 
de către AVAS 0 4.581   

Contribuții  pentru concedii si indemnizații 
de la persoane juridice sau fizice 0 0   

Contribuții pentru concedii sau indemnizații  
datorate de persoanele aflate in șomaj 437 0 0,00% 

Contribuția suportata de angajator pentru 
concedii si indemnizații datorata de 
persoanele aflate in incapacitate temporara 
de munca din cauza de accident de munca 
sau boala profesionala 

0 19   

Contribuții pentru concedii si 
indemnizații 83.126 222.927 268,18% 
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Contribuții pentru concedii si indemnizații 
de la persoane juridice sau fizice 83.126 222.865 268,11% 

Contribuții pentru concedii si indemnizații 
datorate de persoanele aflate in șomaj 0 62   

Venituri din contribuția asiguratorie 
pentru munca pentru concedii si 
indemnizații 

2.232.064 2.212.538 99,13% 

2.CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 27.192.292 26.454.653 97,29% 
2.1Contributii de asigurări sociale de 
sănătate datorate de asiguraţi: 26.780.970 26.032.000 97,20% 

Contribuția datorata de persoane asigurate 
care au calitatea de angajat  26.158.273 25.651.536 98,06% 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 
datorate pentru persoane care realizează 
venituri din activități independente si alte 
activități si persoanele care nu realizează 
venituri 

622.697 344.347 55,30% 

Contribuția pentru concedii si indemnizații 
datorate de asigurați 0 0   

Contribuția datorata de pensionari 0 36.116   
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 
restituite 0 0   

Contribuţii facultative ale asiguraţilor 0 0   
Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuala 

9.123 8.866 97,18% 

Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din activități desfăşurate 
in baza contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului civil, precum si a 
contractelor pe agent 

840 743 88,45% 

Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din activitatea de 
expertiza contabila si tehnica, judiciara si 
extrajudiciara 

0 6   

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

bugetare an- 
2018 

Încasări an- 
2018 

Încasări an- 2018 
fata de prevederi 

bugetare an- 
2018 

0  1 2 3=2/1 
Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venitul obţinut dintr-o asociere 
cu o microîntreprindere care nu generează 
o persoana juridica 

297 292 98,32% 

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 
fără personalitate juridica 

105 110 104,76% 
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Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri , in regim de reţinere la 
sursa a impozitului pe venit, din activități 
agricole 

18 59 327,78% 

Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din arendarea 
bunurilor agricole 

19.019 18.733 98,50% 

Contribuţia individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor 

25.982 28.486 109,64% 

Regularizări 160.546 201.321 125,40% 
Contribuții pentru concedii si indemnizații 
datorate de asigurați 133574 2.345 1,76% 

Contribuția individuala de asigurări sociale 
de sănătate datorata de persoanele care 
realizează venituri obținute dintr-o 
asociere cu o persoana juridica 

69 67 97,10% 

Diferențe aferente contribuției de asigurări 
sociale de sănătate 58017 55.050 94,89% 

Contribuția de asigurări sociale de 
sănătate datorata de persoane fizice care 
realizează venituri in baza contractelor de 
activitate sportiva 

3688 3.748 101,63% 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 
aferente declarației unice 0 102.781   

Alte contribuţii pentru asigurări sociale 
datorate de asiguraţi 44 45 102,27% 

3.VENITURI NEFISCALE          18.837 22.362 118,71% 
3.1.VENITURI DIN PROPRIETATE        463 513 110,80% 
Alte venituri din proprietate 463 513 110,80% 
3.2.Venituri din dobânzi 306 608 198,69% 
Alte venituri din dobânzi 306 608 198,69% 

3.3. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII 18.068 21.241 117,56% 

DIVERSE VENITURI 15.533 19.178 123,47% 
Venituri din compensarea creanțelor din 
despăgubiri 0 24   

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

bugetare an- 
2018 

Încasări an- 
2018 

Încasări an- 2018 
fata de prevederi 

bugetare an- 
2018 

0  1 2 3=2/1 
Sume provenite din finanțarea bugetara a 
anilor precedenți 0 0   

Alte venituri 15.533 19.154 123,31% 
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 
DECÂT SUBVENŢIILE 2.535 2.064 81,42% 

Donaţii si sponsorizări 2.535 2.064 81,42% 
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IV. SUBVENŢII 2.105.145 2.038.917 96,85% 
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 2.105.145 2.038.917 96,85% 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 2.003.359 1.937.852 96,73% 
Contribuții de asigurări de sănătate pentru 
persoane care satisfac serviciul militar in 
termen 

0 0   

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoane care executa o pedeapsa  
privativa de libertate sau arest preventiv 

156 3.610 2314,10% 

Subvenţii primite de bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
pentru echilibrare 

1.799.016 1.733.662 96,37% 

Contribuţii individuale de asigurări sociale 
de sănătate pentru persoanele aflate in 
concediu pentru creşterea copilului 

21.081 23.307 110,56% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
pensionari 0 0   

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social 3.872 -59 -1,52% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
cetăţeni străini aflaţi in centrele de cazare 16 0 0,00% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
personalul monahal al cultelor 
recunoscute 

480 461 96,04% 

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 

23 25 108,70% 

Sume alocate din bugetul de stat, altele 
decât cele de echilibrare, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii  

178.667 176.843 98,98% 

Contribuții de asigurări sociale de sănătate 
pentru concedii acomodare adopții 48 1 2,08% 

Sume alocate bugetului Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate, 
pentru acoperirea deficitului rezultat din 
aplicarea prevederilor legale referitoare la 
concediile si indemnizațiile de asigurări 
sociale de sănătate 

0 0   

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 101.786 101.065 99,29% 
Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoane care executa o pedeapsa privativa de 
libertate sau arest preventiv 

3.566 0 0,00% 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 

bugetare an- 
2018 

Încasări an- 
2018 

Încasări an- 2018 
fata de prevederi 

bugetare an- 
2018 

0  1 2 3=2/1 
Contribuţii individuale de asigurări sociale 
de sănătate pentru persoanele aflate in 16 0 0,00% 
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concediu pentru creşterea copilului 
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    

0 122   

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoane care se afla in concediu medical 
din cauza de accidente de munca si boli 
profesionale 

60 173 288,33% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social 0 3.373   

Sume alocate din veniturile proprii ale 
Ministerul Sanatatii Publice 98.134 97.129 98,98% 

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 

10 269 2690,00% 

Contribuţii de asigurări de sănătate pentru 
cetăţenii romani victime ale traficului de 
persoane pentru o perioada de cel mult 12 
luni 

0 0   

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
TOTAL VENITURI 282 2.173 770,57% 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI 
DONATORI IN CONTUL PLATILOR 
EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

282 2.173 770,57% 

Alte programe comunitare finanțate in 
perioada 2014-2020 (APC) 282 2.173 770,57% 

Sume in curs de distribuire 0 506.577   
Venituri ale bugetului Fondului National 
unic de asigurări sociale de sănătate, 
încasate in contul unic, in curs de 
distribuire 

0 506.577   
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ANEXA 4 

SITUATIA CHELTUIELILOR TOTALE IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari de 
sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 496,534 496,186 99.9% 
2 ARAD 557,761 557,002 99.9% 
3 ARGES 780,198 779,303 99.9% 
4 BACAU 748,751 748,022 99.9% 
5 BIHOR 1,033,186 1,030,965 99.8% 
6 BISTRITA 327,986 326,857 99.7% 
7 BOTOSANI 448,244 447,109 99.7% 
8 BRASOV 946,621 945,886 99.9% 
9 BRAILA 430,756 430,307 99.9% 

10 BUZAU 508,007 507,770 100.0% 
11 CARAS 321,629 321,348 99.9% 
12 CALARASI 255,509 255,189 99.9% 
13 CLUJ 2,033,580 2,031,926 99.9% 
14 CONSTANTA 1,039,983 1,039,455 99.9% 
15 COVASNA 260,598 260,091 99.8% 
16 DAMBOVITA 523,167 522,795 99.9% 
17 DOLJ 1,206,716 1,205,376 99.9% 
18 GALATI 643,244 642,181 99.8% 
19 GIURGIU 184,132 183,880 99.9% 
20 GORJ 449,504 449,254 99.9% 
21 HARGHITA 423,507 419,507 99.1% 
22 HUNEDOARA 717,546 717,013 99.9% 
23 IALOMITA 239,041 238,877 99.9% 
24 IASI 2,031,719 2,030,256 99.9% 
25 MARAMURES 728,582 727,769 99.9% 
26 MEHEDINTI 326,517 326,041 99.9% 
27 MURES 1,157,052 1,156,065 99.9% 
28 NEAMT 575,109 574,294 99.9% 
29 OLT 488,611 488,196 99.9% 
30 PRAHOVA 996,653 995,136 99.8% 
31 SATU-MARE 444,644 443,791 99.8% 
32 SALAJ 286,525 286,153 99.9% 
33 SIBIU 735,965 732,840 99.6% 
34 SUCEAVA 682,412 681,028 99.8% 
35 TELEORMAN 361,226 360,790 99.9% 
36 TIMIS 1,579,911 1,578,420 99.9% 
37 TULCEA 230,302 230,120 99.9% 
38 VASLUI 438,338 438,209 100.0% 
39 VALCEA 472,517 472,298 100.0% 
40 VRANCEA 340,063 339,656 99.9% 
41 BUCURESTI 6,790,191 6,774,968 99.8% 
42 ILFOV 272,510 270,564 99.3% 
43 OPSNAJ 1,332,748 1,332,003 99.9% 
44 CNAS 66,789 59,241 88.7% 

TOTAL 34,954,405 34,854,140 99.7% 
  

142 
 



ANEXA 5 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA SOCIALA  

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari de 
sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 Plati an-2018 

Procent plati an-2018/ 
credite bugetare an-

2018 
0 1 2 3 4=3/2 

1 ALBA 30,024 30,008 99.9% 
2 ARAD 37,169 37,145 99.9% 
3 ARGES 54,257 54,255 100.0% 
4 BACAU 20,931 20,927 100.0% 
5 BIHOR 52,614 52,563 99.9% 
6 BISTRITA 14,802 14,799 100.0% 
7 BOTOSANI 17,600 17,598 100.0% 
8 BRASOV 39,679 39,648 99.9% 
9 BRAILA 13,250 13,243 100.0% 

10 BUZAU 19,871 19,869 100.0% 
11 CARAS 7,739 7,739 100.0% 
12 CALARASI 7,769 7,768 100.0% 
13 CLUJ 77,075 77,063 100.0% 
14 CONSTANTA 51,645 51,588 99.9% 
15 COVASNA 11,668 11,665 100.0% 
16 DAMBOVITA 13,563 13,560 100.0% 
17 DOLJ 13,015 13,003 99.9% 
18 GALATI 31,225 31,219 100.0% 
19 GIURGIU 4,817 4,816 100.0% 
20 GORJ 15,737 15,737 100.0% 
21 HARGHITA 22,409 22,409 100.0% 
22 HUNEDOARA 37,761 37,759 100.0% 
23 IALOMITA 10,978 10,976 100.0% 
24 IASI 51,388 51,383 100.0% 
25 MARAMURES 38,869 38,850 100.0% 
26 MEHEDINTI 6,360 6,358 100.0% 
27 MURES 42,116 42,112 100.0% 
28 NEAMT 22,973 22,695 98.8% 
29 OLT 13,599 13,591 99.9% 
30 PRAHOVA 41,139 41,128 100.0% 
31 SATU-MARE 24,158 24,156 100.0% 
32 SALAJ 14,695 14,693 100.0% 
33 SIBIU 68,904 68,899 100.0% 
34 SUCEAVA 24,681 24,644 99.9% 
35 TELEORMAN 7,729 7,729 100.0% 
36 TIMIS 60,200 60,171 100.0% 
37 TULCEA 12,749 12,745 100.0% 
38 VASLUI 15,520 15,520 100.0% 
39 VALCEA 22,489 22,451 99.8% 
40 VRANCEA 10,380 10,379 100.0% 
41 BUCURESTI 368,016 367,540 99.9% 
42 ILFOV 35,968 35,939 99.9% 
43 OPSNAJ 2,480 2,479 99.9% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 1,490,011 1,488,817 99.9% 
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ANEXA 6 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU 
CARACTER MEDICAL IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/credite 

bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 332,078 332,049 100.0% 
2 ARAD 404,892 404,887 100.0% 
3 ARGES 538,499 538,477 100.0% 
4 BACAU 555,012 554,953 100.0% 
5 BIHOR 759,517 758,921 99.9% 
6 BISTRITA 232,006 231,975 100.0% 
7 BOTOSANI 309,088 309,087 100.0% 
8 BRASOV 703,894 703,857 100.0% 
9 BRAILA 308,382 308,380 100.0% 

10 BUZAU 355,688 355,637 100.0% 
11 CARAS 218,733 218,705 100.0% 
12 CALARASI 185,565 185,556 100.0% 
13 CLUJ 1,502,539 1,501,882 100.0% 
14 CONSTANTA 778,899 778,827 100.0% 
15 COVASNA 177,117 177,116 100.0% 
16 DAMBOVITA 382,947 382,942 100.0% 
17 DOLJ 873,466 873,246 100.0% 
18 GALATI 443,664 443,648 100.0% 
19 GIURGIU 128,572 128,560 100.0% 
20 GORJ 303,286 303,284 100.0% 
21 HARGHITA 271,263 271,159 100.0% 
22 HUNEDOARA 448,652 448,596 100.0% 
23 IALOMITA 166,038 166,025 100.0% 
24 IASI 1,496,473 1,496,314 100.0% 
25 MARAMURES 497,114 497,112 100.0% 
26 MEHEDINTI 234,433 234,417 100.0% 
27 MURES 809,889 809,582 100.0% 
28 NEAMT 402,184 401,883 99.9% 
29 OLT 342,755 342,662 100.0% 
30 PRAHOVA 713,751 713,714 100.0% 
31 SATU-MARE 298,374 298,339 100.0% 
32 SALAJ 198,167 198,085 100.0% 
33 SIBIU 492,090 492,081 100.0% 
34 SUCEAVA 492,548 492,506 100.0% 
35 TELEORMAN 254,404 254,302 100.0% 
36 TIMIS 1,158,085 1,157,987 100.0% 
37 TULCEA 154,575 154,574 100.0% 
38 VASLUI 312,437 312,436 100.0% 
39 VALCEA 336,423 336,420 100.0% 
40 VRANCEA 238,961 238,955 100.0% 
41 BUCURESTI 4,938,070 4,935,182 99.9% 
42 ILFOV 193,119 193,057 100.0% 
43 OPSNAJ 1,013,531 1,013,083 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 24,975,536 24,950,463 99.9% 
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ANEXA 7 
 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI FARA 
CONTRIBUTIE PERSONALA 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr
. 

crt
. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 66,243 66,242 100.0% 
2 ARAD 65,493 65,493 100.0% 
3 ARGES 117,684 117,684 100.0% 
4 BACAU 94,347 94,347 100.0% 
5 BIHOR 171,418 171,063 99.8% 
6 BISTRITA 49,941 49,939 100.0% 
7 BOTOSANI 60,392 60,392 100.0% 
8 BRASOV 137,987 137,983 100.0% 
9 BRAILA 58,255 58,253 100.0% 

10 BUZAU 79,254 79,251 100.0% 
11 CARAS 41,827 41,825 100.0% 
12 CALARASI 38,829 38,828 100.0% 
13 CLUJ 303,617 303,510 100.0% 
14 CONSTANTA 175,596 175,593 100.0% 
15 COVASNA 34,667 34,666 100.0% 
16 DAMBOVITA 82,101 82,101 100.0% 
17 DOLJ 205,933 205,929 100.0% 
18 GALATI 106,812 106,810 100.0% 
19 GIURGIU 30,197 30,197 100.0% 
20 GORJ 49,405 49,404 100.0% 
21 HARGHITA 43,089 43,015 99.8% 
22 HUNEDOARA 82,990 82,990 100.0% 
23 IALOMITA 35,396 35,383 100.0% 
24 IASI 334,860 334,738 100.0% 
25 MARAMURES 85,051 85,050 100.0% 
26 MEHEDINTI 44,301 44,288 100.0% 
27 MURES 136,611 136,481 99.9% 
28 NEAMT 79,985 79,970 100.0% 
29 OLT 74,844 74,794 99.9% 
30 PRAHOVA 160,006 160,005 100.0% 
31 SATU-MARE 57,133 57,131 100.0% 
32 SALAJ 46,832 46,808 99.9% 
33 SIBIU 88,964 88,961 100.0% 
34 SUCEAVA 93,718 93,678 100.0% 
35 TELEORMAN 54,402 54,395 100.0% 
36 TIMIS 235,182 235,165 100.0% 
37 TULCEA 30,893 30,893 100.0% 
38 VASLUI 59,339 59,339 100.0% 
39 VALCEA 78,509 78,509 100.0% 
40 VRANCEA 58,691 58,687 100.0% 
41 BUCURESTI 910,328 910,238 100.0% 
42 ILFOV 40,166 40,160 100.0% 
43 OPSNAJ 207,614 207,591 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 5,009,146 5,007,779 100.0% 
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ANEXA 8 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI FARA 
CONTRIBUTIE PERSONALA- activitatea curenta 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari de 
sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 64,297 64,296 100.0% 
2 ARAD 62,754 62,754 100.0% 
3 ARGES 113,829 113,829 100.0% 
4 BACAU 90,407 90,407 100.0% 
5 BIHOR 108,227 108,225 100.0% 
6 BISTRITA 47,870 47,870 100.0% 
7 BOTOSANI 57,815 57,815 100.0% 
8 BRASOV 101,764 101,764 100.0% 
9 BRAILA 56,419 56,419 100.0% 

10 BUZAU 75,396 75,396 100.0% 
11 CARAS 40,016 40,015 100.0% 
12 CALARASI 37,385 37,385 100.0% 
13 CLUJ 175,462 175,446 100.0% 
14 CONSTANTA 140,364 140,364 100.0% 
15 COVASNA 33,508 33,508 100.0% 
16 DAMBOVITA 79,361 79,361 100.0% 
17 DOLJ 139,795 139,794 100.0% 
18 GALATI 77,164 77,164 100.0% 
19 GIURGIU 29,142 29,141 100.0% 
20 GORJ 48,586 48,586 100.0% 
21 HARGHITA 41,862 41,862 100.0% 
22 HUNEDOARA 80,749 80,749 100.0% 
23 IALOMITA 34,113 34,113 100.0% 
24 IASI 169,335 169,317 100.0% 
25 MARAMURES 82,166 82,165 100.0% 
26 MEHEDINTI 43,281 43,281 100.0% 
27 MURES 111,106 111,106 100.0% 
28 NEAMT 76,748 76,748 100.0% 
29 OLT 72,269 72,269 100.0% 
30 PRAHOVA 156,180 156,180 100.0% 
31 SATU-MARE 54,560 54,560 100.0% 
32 SALAJ 45,042 45,042 100.0% 
33 SIBIU 74,561 74,561 100.0% 
34 SUCEAVA 90,217 90,217 100.0% 
35 TELEORMAN 52,560 52,560 100.0% 
36 TIMIS 162,385 162,385 100.0% 
37 TULCEA 30,517 30,517 100.0% 
38 VASLUI 56,722 56,722 100.0% 
39 VALCEA 76,326 76,326 100.0% 
40 VRANCEA 57,781 57,781 100.0% 
41 BUCURESTI 541,689 541,689 100.0% 
42 ILFOV 38,791 38,791 100.0% 
43 OPSNAJ 165,470 165,470 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 3,893,991 3,893,950 100.0% 
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ANEXA 9 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI FARA 
CONTRIBUTIE PERSONALA- cost volum rezultat 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 0 0 

 2 ARAD 0 0 
 3 ARGES 0 0 
 4 BACAU 0 0 
 5 BIHOR 57,826 57,824 100.0% 

6 BISTRITA 0 0 
 7 BOTOSANI 0 0 
 8 BRASOV 34,444 34,442 100.0% 

9 BRAILA 0 0 
 10 BUZAU 0 0 
 11 CARAS 0 0 
 12 CALARASI 0 0 
 13 CLUJ 123,079 123,075 100.0% 

14 CONSTANTA 31,116 31,115 100.0% 
15 COVASNA 0 0 

 16 DAMBOVITA 0 0 
 17 DOLJ 60,784 60,781 100.0% 

18 GALATI 27,178 27,177 100.0% 
19 GIURGIU 0 0 

 20 GORJ 0 0 
 21 HARGHITA 0 0 
 22 HUNEDOARA 0 0 
 23 IALOMITA 0 0 
 24 IASI 160,187 160,184 100.0% 

25 MARAMURES 0 0 
 26 MEHEDINTI 0 0 
 27 MURES 21,133 21,132 100.0% 

28 NEAMT 0 0 
 29 OLT 0 0 
 30 PRAHOVA 0 0 
 31 SATU-MARE 0 0 
 32 SALAJ 0 0 
 33 SIBIU 11,783 11,780 100.0% 

34 SUCEAVA 0 0 
 35 TELEORMAN 0 0 
 36 TIMIS 68,743 68,741 100.0% 

37 TULCEA 0 0 
 38 VASLUI 0 0 
 39 VALCEA 0 0 
 40 VRANCEA 0 0 
 41 BUCURESTI 360,747 360,744 100.0% 

42 ILFOV 0 0 
 43 OPSNAJ 39,924 39,921 100.0% 

44 CNAS 0 0 
 TOTAL 996,944 996,917 100.0% 
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ANEXA 10 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI 
FARA CONTRIBUTIE PERSONALA - cost volum 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 348 347 99.8% 
2 ARAD 436 436 100.0% 
3 ARGES 396 396 99.9% 
4 BACAU 312 312 100.0% 
5 BIHOR 947 947 100.0% 
6 BISTRITA 251 251 99.9% 
7 BOTOSANI 248 248 99.9% 
8 BRASOV 473 473 99.9% 
9 BRAILA 145 145 99.9% 

10 BUZAU 233 233 100.0% 
11 CARAS 160 160 100.0% 
12 CALARASI 117 116 99.5% 
13 CLUJ 1,166 1,166 99.9% 
14 CONSTANTA 360 359 99.8% 
15 COVASNA 67 66 99.0% 
16 DAMBOVITA 217 216 99.7% 
17 DOLJ 346 346 99.9% 
18 GALATI 193 192 99.6% 
19 GIURGIU 115 115 100.0% 
20 GORJ 174 174 100.0% 
21 HARGHITA 148 145 97.7% 
22 HUNEDOARA 283 283 100.0% 
23 IALOMITA 77 77 100.0% 
24 IASI 886 885 99.9% 
25 MARAMURES 477 477 100.0% 
26 MEHEDINTI 145 144 99.4% 
27 MURES 558 558 99.9% 
28 NEAMT 309 309 99.9% 
29 OLT 149 148 99.6% 
30 PRAHOVA 709 708 99.9% 
31 SATU-MARE 243 243 99.9% 
32 SALAJ 150 126 84.0% 
33 SIBIU 451 450 99.8% 
34 SUCEAVA 431 431 100.0% 
35 TELEORMAN 120 119 99.2% 
36 TIMIS 892 891 99.9% 
37 TULCEA 62 62 100.0% 
38 VASLUI 147 147 99.9% 
39 VALCEA 203 203 100.0% 
40 VRANCEA 118 117 99.4% 
41 BUCURESTI 2,393 2,391 99.9% 
42 ILFOV 170 169 99.6% 
43 OPSNAJ 831 831 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 16,658 16,613 99.7% 
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ANEXA 11 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE CU SI FARA 
CONTRIBUTIE PERSONALA - medicamente 40% - cf. H.G. Nr. 186/2009 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1,540 1,540 100.0% 
2 ARAD 2,303 2,303 100.0% 
3 ARGES 3,423 3,423 100.0% 
4 BACAU 3,596 3,596 100.0% 
5 BIHOR 4,410 4,059 92.0% 
6 BISTRITA 1,545 1,543 99.9% 
7 BOTOSANI 2,244 2,244 100.0% 
8 BRASOV 1,226 1,225 99.9% 
9 BRAILA 1,682 1,681 99.9% 

10 BUZAU 3,496 3,493 99.9% 
11 CARAS 1,534 1,533 99.9% 
12 CALARASI 1,296 1,296 100.0% 
13 CLUJ 3,766 3,680 97.7% 
14 CONSTANTA 3,702 3,702 100.0% 
15 COVASNA 1,025 1,025 100.0% 
16 DAMBOVITA 2,523 2,523 100.0% 
17 DOLJ 4,635 4,635 100.0% 
18 GALATI 2,231 2,231 100.0% 
19 GIURGIU 940 940 100.0% 
20 GORJ 596 594 99.7% 
21 HARGHITA 1,072 1,001 93.4% 
22 HUNEDOARA 1,802 1,802 100.0% 
23 IALOMITA 1,198 1,185 98.9% 
24 IASI 4,302 4,202 97.7% 
25 MARAMURES 2,300 2,300 100.0% 
26 MEHEDINTI 868 857 98.7% 
27 MURES 3,621 3,492 96.4% 
28 NEAMT 2,889 2,874 99.5% 
29 OLT 2,297 2,248 97.9% 
30 PRAHOVA 2,995 2,995 100.0% 
31 SATU-MARE 2,325 2,323 99.9% 
32 SALAJ 1,594 1,594 100.0% 
33 SIBIU 2,078 2,078 100.0% 
34 SUCEAVA 3,007 2,968 98.7% 
35 TELEORMAN 1,542 1,537 99.6% 
36 TIMIS 3,043 3,029 99.6% 
37 TULCEA 312 312 100.0% 
38 VASLUI 2,355 2,355 100.0% 
39 VALCEA 1,979 1,979 100.0% 
40 VRANCEA 765 765 100.0% 
41 BUCURESTI 5,499 5,414 98.4% 
42 ILFOV 1,205 1,199 99.5% 
43 OPSNAJ 1,373 1,353 98.6% 
44 CNAS 0 0   

RETINERE 0 0   
TOTAL 98,134 97,129 99.0% 
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ANEXA 12 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE PENTRU BOLI 

CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE IN PROGRAMELE 
NATIONALE CU SCOP CURATIV  

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 39,087 39,087 100.0% 
2 ARAD 44,851 44,851 100.0% 
3 ARGES 49,459 49,458 100.0% 
4 BACAU 46,835 46,835 100.0% 
5 BIHOR 94,050 94,049 100.0% 
6 BISTRITA 27,616 27,616 100.0% 
7 BOTOSANI 30,168 30,168 100.0% 
8 BRASOV 105,007 105,006 100.0% 
9 BRAILA 40,749 40,749 100.0% 

10 BUZAU 24,849 24,849 100.0% 
11 CARAS 17,726 17,726 100.0% 
12 CALARASI 10,911 10,911 100.0% 
13 CLUJ 344,330 344,315 100.0% 
14 CONSTANTA 67,426 67,426 100.0% 
15 COVASNA 17,453 17,453 100.0% 
16 DAMBOVITA 48,437 48,437 100.0% 
17 DOLJ 124,123 124,122 100.0% 
18 GALATI 34,649 34,649 100.0% 
19 GIURGIU 6,213 6,213 100.0% 
20 GORJ 23,154 23,154 100.0% 
21 HARGHITA 27,475 27,475 100.0% 
22 HUNEDOARA 43,952 43,952 100.0% 
23 IALOMITA 16,254 16,254 100.0% 
24 IASI 224,445 224,439 100.0% 
25 MARAMURES 79,762 79,762 100.0% 
26 MEHEDINTI 27,332 27,331 100.0% 
27 MURES 115,066 115,066 100.0% 
28 NEAMT 41,196 41,196 100.0% 
29 OLT 30,175 30,175 100.0% 
30 PRAHOVA 97,109 97,109 100.0% 
31 SATU-MARE 31,887 31,887 100.0% 
32 SALAJ 15,596 15,596 100.0% 
33 SIBIU 69,304 69,304 100.0% 
34 SUCEAVA 51,557 51,557 100.0% 
35 TELEORMAN 20,020 20,020 100.0% 
36 TIMIS 199,748 199,748 100.0% 
37 TULCEA 16,275 16,275 100.0% 
38 VASLUI 23,924 23,923 100.0% 
39 VALCEA 38,520 38,520 100.0% 
40 VRANCEA 20,666 20,665 100.0% 
41 BUCURESTI 866,558 866,556 100.0% 
42 ILFOV 13,711 13,711 100.0% 
43 OPSNAJ 80,292 80,292 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 3,347,920 3,347,888 100.0% 
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ANEXA 13 
 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE PENTRU BOLI 
CRONICE CU RISC CRESCUT UTILIZATE IN PROGRAMELE NATIONALE 

CU SCOP CURATIV  
~ cost volum 

 IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 8,403 8,403 100.0% 
2 ARAD 3,125 3,125 100.0% 
3 ARGES 4,816 4,816 100.0% 
4 BACAU 3,376 3,376 100.0% 
5 BIHOR 14,589 14,589 100.0% 
6 BISTRITA 4,938 4,938 100.0% 
7 BOTOSANI 3,679 3,679 100.0% 
8 BRASOV 20,777 20,777 100.0% 
9 BRAILA 3,334 3,334 100.0% 

10 BUZAU 997 997 100.0% 
11 CARAS 103 103 100.0% 
12 CALARASI 244 244 100.0% 
13 CLUJ 106,075 106,075 100.0% 
14 CONSTANTA 8,024 8,024 100.0% 
15 COVASNA 1,458 1,458 100.0% 
16 DAMBOVITA 9,545 9,545 100.0% 
17 DOLJ 29,754 29,754 100.0% 
18 GALATI 1,540 1,540 100.0% 
19 GIURGIU 613 613 100.0% 
20 GORJ 2,375 2,375 100.0% 
21 HARGHITA 4,126 4,126 100.0% 
22 HUNEDOARA 8,068 8,068 100.0% 
23 IALOMITA 2,478 2,478 100.0% 
24 IASI 38,545 38,544 100.0% 
25 MARAMURES 11,584 11,584 100.0% 
26 MEHEDINTI 2,272 2,272 100.0% 
27 MURES 15,767 15,767 100.0% 
28 NEAMT 6,053 6,053 100.0% 
29 OLT 2,373 2,373 100.0% 
30 PRAHOVA 19,131 19,131 100.0% 
31 SATU-MARE 2,514 2,514 100.0% 
32 SALAJ 1,364 1,364 100.0% 
33 SIBIU 9,170 9,170 100.0% 
34 SUCEAVA 6,556 6,556 100.0% 
35 TELEORMAN 621 621 100.0% 
36 TIMIS 36,917 36,917 100.0% 
37 TULCEA 1,416 1,416 100.0% 
38 VASLUI 160 160 100.0% 
39 VALCEA 6,964 6,964 100.0% 
40 VRANCEA 867 867 100.0% 
41 BUCURESTI 135,658 135,658 100.0% 
42 ILFOV 4,150 4,150 100.0% 
43 OPSNAJ 13,521 13,521 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 558,042 558,040 100.0% 
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ANEXA 14 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU MATERIALE SANITARE SPECIFICE 
UTILIZATE IN PROGRAMELE NATIONALE CU SCOP CURATIV IN PERIOADA 

IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 2,386 2,386 100.0% 
2 ARAD 2,560 2,560 100.0% 
3 ARGES 3,111 3,111 100.0% 
4 BACAU 3,140 3,140 100.0% 
5 BIHOR 8,551 8,551 100.0% 
6 BISTRITA 1,997 1,997 100.0% 
7 BOTOSANI 1,716 1,716 100.0% 
8 BRASOV 10,408 10,408 100.0% 
9 BRAILA 1,490 1,490 100.0% 

10 BUZAU 1,642 1,642 100.0% 
11 CARAS 1,292 1,292 100.0% 
12 CALARASI 684 684 100.0% 
13 CLUJ 29,452 29,451 100.0% 
14 CONSTANTA 4,377 4,377 100.0% 
15 COVASNA 1,279 1,279 100.0% 
16 DAMBOVITA 2,241 2,241 100.0% 
17 DOLJ 5,820 5,820 100.0% 
18 GALATI 2,804 2,804 100.0% 
19 GIURGIU 337 337 100.0% 
20 GORJ 1,583 1,583 100.0% 
21 HARGHITA 1,878 1,878 100.0% 
22 HUNEDOARA 3,281 3,281 100.0% 
23 IALOMITA 731 731 100.0% 
24 IASI 30,040 30,039 100.0% 
25 MARAMURES 4,095 4,094 100.0% 
26 MEHEDINTI 1,374 1,374 100.0% 
27 MURES 33,343 33,343 100.0% 
28 NEAMT 3,431 3,431 100.0% 
29 OLT 2,048 2,048 100.0% 
30 PRAHOVA 4,862 4,862 100.0% 
31 SATU-MARE 3,372 3,372 100.0% 
32 SALAJ 1,295 1,295 100.0% 
33 SIBIU 8,359 8,359 100.0% 
34 SUCEAVA 3,553 3,553 100.0% 
35 TELEORMAN 741 741 100.0% 
36 TIMIS 17,100 17,100 100.0% 
37 TULCEA 954 954 100.0% 
38 VASLUI 2,180 2,180 100.0% 
39 VALCEA 1,814 1,814 100.0% 
40 VRANCEA 1,241 1,241 100.0% 
41 BUCURESTI 102,864 102,862 100.0% 
42 ILFOV 210 210 100.0% 
43 OPSNAJ 16,961 16,961 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 332,604 332,594 100.0% 
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ANEXA 15 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII MEDICALE DE 

HEMODIALIZA SI DIALIZA PERITONEALA  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 16,857 16,844 99.9% 
2 ARAD 15,632 15,632 100.0% 
3 ARGES 31,981 31,981 100.0% 
4 BACAU 32,097 32,097 100.0% 
5 BIHOR 31,044 31,041 100.0% 
6 BISTRITA 11,646 11,643 100.0% 
7 BOTOSANI 21,534 21,534 100.0% 
8 BRASOV 29,202 29,202 100.0% 
9 BRAILA 21,086 21,086 100.0% 

10 BUZAU 19,122 19,122 100.0% 
11 CARAS 11,192 11,192 100.0% 
12 CALARASI 8,936 8,936 100.0% 
13 CLUJ 43,307 43,186 99.7% 
14 CONSTANTA 35,576 35,576 100.0% 
15 COVASNA 7,485 7,485 100.0% 
16 DAMBOVITA 21,980 21,980 100.0% 
17 DOLJ 36,182 36,182 100.0% 
18 GALATI 14,848 14,848 100.0% 
19 GIURGIU 7,767 7,767 100.0% 
20 GORJ 20,585 20,585 100.0% 
21 HARGHITA 13,450 13,450 100.0% 
22 HUNEDOARA 20,648 20,648 100.0% 
23 IALOMITA 11,930 11,930 100.0% 
24 IASI 42,978 42,978 100.0% 
25 MARAMURES 22,972 22,972 100.0% 
26 MEHEDINTI 17,669 17,669 100.0% 
27 MURES 21,572 21,572 100.0% 
28 NEAMT 28,596 28,596 100.0% 
29 OLT 14,583 14,547 99.8% 
30 PRAHOVA 34,595 34,595 100.0% 
31 SATU-MARE 13,987 13,987 100.0% 
32 SALAJ 8,399 8,399 100.0% 
33 SIBIU 25,429 25,429 100.0% 
34 SUCEAVA 30,101 30,101 100.0% 
35 TELEORMAN 13,817 13,789 99.8% 
36 TIMIS 28,440 28,440 100.0% 
37 TULCEA 10,740 10,740 100.0% 
38 VASLUI 21,290 21,290 100.0% 
39 VALCEA 18,328 18,328 100.0% 
40 VRANCEA 17,278 17,278 100.0% 
41 BUCURESTI 148,653 148,431 99.9% 
42 ILFOV 0 0   
43 OPSNAJ 3,599 3,589 99.7% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 1,013,570 1,006,677 99.3% 
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ANEXA 16 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU DISPOZITIVE SI 

ECHIPAMENTE MEDICALE 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 3,592 3,592 100.0% 
2 ARAD 4,426 4,426 100.0% 
3 ARGES 6,896 6,896 100.0% 
4 BACAU 5,845 5,845 100.0% 
5 BIHOR 6,126 6,126 100.0% 
6 BISTRITA 2,771 2,771 100.0% 
7 BOTOSANI 2,935 2,935 100.0% 
8 BRASOV 6,813 6,813 100.0% 
9 BRAILA 2,833 2,833 100.0% 

10 BUZAU 4,696 4,693 99.9% 
11 CARAS 2,704 2,703 100.0% 
12 CALARASI 3,116 3,116 100.0% 
13 CLUJ 8,004 8,004 100.0% 
14 CONSTANTA 5,290 5,290 100.0% 
15 COVASNA 2,229 2,229 100.0% 
16 DAMBOVITA 5,362 5,362 100.0% 
17 DOLJ 5,231 5,231 100.0% 
18 GALATI 5,494 5,494 100.0% 
19 GIURGIU 2,336 2,336 100.0% 
20 GORJ 2,934 2,934 100.0% 
21 HARGHITA 3,057 3,057 100.0% 
22 HUNEDOARA 4,353 4,353 100.0% 
23 IALOMITA 2,636 2,636 100.0% 
24 IASI 7,241 7,241 100.0% 
25 MARAMURES 4,799 4,799 100.0% 
26 MEHEDINTI 2,747 2,747 100.0% 
27 MURES 6,054 6,054 100.0% 
28 NEAMT 4,145 4,048 97.7% 
29 OLT 5,614 5,614 100.0% 
30 PRAHOVA 8,582 8,582 100.0% 
31 SATU-MARE 3,434 3,434 100.0% 
32 SALAJ 2,658 2,658 100.0% 
33 SIBIU 4,865 4,864 100.0% 
34 SUCEAVA 4,541 4,541 100.0% 
35 TELEORMAN 4,268 4,268 100.0% 
36 TIMIS 5,051 5,051 100.0% 
37 TULCEA 1,535 1,535 100.0% 
38 VASLUI 3,451 3,451 100.0% 
39 VALCEA 3,144 3,144 100.0% 
40 VRANCEA 2,833 2,833 100.0% 
41 BUCURESTI 23,089 21,949 95.1% 
42 ILFOV 2,808 2,808 100.0% 
43 OPSNAJ 5,256 5,256 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 205,794 204,551 99.4% 
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ANEXA 17 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA PRIMARA  

IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 37,532 37,522 100.0% 
2 ARAD 51,602 51,597 100.0% 
3 ARGES 62,920 62,898 100.0% 
4 BACAU 55,455 55,397 99.9% 
5 BIHOR 75,106 74,894 99.7% 
6 BISTRITA 27,901 27,900 100.0% 
7 BOTOSANI 38,603 38,603 100.0% 
8 BRASOV 58,717 58,708 100.0% 
9 BRAILA 27,900 27,900 100.0% 

10 BUZAU 40,086 40,055 99.9% 
11 CARAS 27,624 27,624 100.0% 
12 CALARASI 25,688 25,681 100.0% 
13 CLUJ 66,226 66,225 100.0% 
14 CONSTANTA 68,623 68,623 100.0% 
15 COVASNA 19,222 19,222 100.0% 
16 DAMBOVITA 39,694 39,689 100.0% 
17 DOLJ 77,117 76,995 99.8% 
18 GALATI 49,696 49,696 100.0% 
19 GIURGIU 24,354 24,354 100.0% 
20 GORJ 43,635 43,635 100.0% 
21 HARGHITA 29,706 29,706 100.0% 
22 HUNEDOARA 41,676 41,666 100.0% 
23 IALOMITA 22,761 22,761 100.0% 
24 IASI 81,523 81,521 100.0% 
25 MARAMURES 47,235 47,235 100.0% 
26 MEHEDINTI 25,799 25,799 100.0% 
27 MURES 55,776 55,772 100.0% 
28 NEAMT 55,177 55,048 99.8% 
29 OLT 43,358 43,352 100.0% 
30 PRAHOVA 63,984 63,948 99.9% 
31 SATU-MARE 41,672 41,640 99.9% 
32 SALAJ 21,467 21,421 99.8% 
33 SIBIU 43,371 43,367 100.0% 
34 SUCEAVA 50,871 50,871 100.0% 
35 TELEORMAN 36,027 35,963 99.8% 
36 TIMIS 87,791 87,732 99.9% 
37 TULCEA 19,522 19,522 100.0% 
38 VASLUI 37,064 37,064 100.0% 
39 VALCEA 37,802 37,802 100.0% 
40 VRANCEA 26,255 26,255 100.0% 
41 BUCURESTI 171,381 171,284 99.9% 
42 ILFOV 27,991 27,990 100.0% 
43 OPSNAJ 75,171 75,171 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 2,072,706 2,060,106 99.4% 
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ANEXA 18 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA PRIMARA  

~ activitatea curenta 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 35,108 35,108 100.0% 
2 ARAD 42,965 42,965 100.0% 
3 ARGES 60,656 60,656 100.0% 
4 BACAU 53,732 53,731 100.0% 
5 BIHOR 57,435 57,391 99.9% 
6 BISTRITA 26,412 26,412 100.0% 
7 BOTOSANI 31,525 31,525 100.0% 
8 BRASOV 53,508 53,508 100.0% 
9 BRAILA 27,471 27,471 100.0% 

10 BUZAU 38,544 38,544 100.0% 
11 CARAS 25,657 25,657 100.0% 
12 CALARASI 23,563 23,562 100.0% 
13 CLUJ 64,226 64,226 100.0% 
14 CONSTANTA 67,465 67,465 100.0% 
15 COVASNA 18,825 18,825 100.0% 
16 DAMBOVITA 38,992 38,992 100.0% 
17 DOLJ 67,973 67,971 100.0% 
18 GALATI 45,893 45,893 100.0% 
19 GIURGIU 19,501 19,501 100.0% 
20 GORJ 33,478 33,478 100.0% 
21 HARGHITA 27,537 27,537 100.0% 
22 HUNEDOARA 39,324 39,324 100.0% 
23 IALOMITA 22,318 22,318 100.0% 
24 IASI 73,089 73,086 100.0% 
25 MARAMURES 41,863 41,863 100.0% 
26 MEHEDINTI 24,132 24,132 100.0% 
27 MURES 54,120 54,116 100.0% 
28 NEAMT 42,624 42,624 100.0% 
29 OLT 39,135 39,135 100.0% 
30 PRAHOVA 63,984 63,948 99.9% 
31 SATU-MARE 32,293 32,293 100.0% 
32 SALAJ 19,777 19,777 100.0% 
33 SIBIU 41,542 41,542 100.0% 
34 SUCEAVA 48,856 48,856 100.0% 
35 TELEORMAN 31,728 31,728 100.0% 
36 TIMIS 66,316 66,315 100.0% 
37 TULCEA 18,007 18,007 100.0% 
38 VASLUI 31,413 31,413 100.0% 
39 VALCEA 36,125 36,125 100.0% 
40 VRANCEA 25,807 25,807 100.0% 
41 BUCURESTI 170,546 170,460 99.9% 
42 ILFOV 27,991 27,990 100.0% 
43 OPSNAJ 75,171 75,171 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 1,897,484 1,886,448 99.4% 
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ANEXA 19 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA PRIMARA  

~ centre de permanenta 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 2,424 2,413 99.6% 
2 ARAD 8,637 8,632 99.9% 
3 ARGES 2,263 2,241 99.0% 
4 BACAU 1,723 1,667 96.7% 
5 BIHOR 17,671 17,503 99.0% 
6 BISTRITA 1,489 1,489 100.0% 
7 BOTOSANI 7,078 7,078 100.0% 
8 BRASOV 5,209 5,200 99.8% 
9 BRAILA 429 429 100.0% 

10 BUZAU 1,542 1,511 98.0% 
11 CARAS 1,967 1,967 100.0% 
12 CALARASI 2,125 2,118 99.7% 
13 CLUJ 2,001 1,999 99.9% 
14 CONSTANTA 1,159 1,159 100.0% 
15 COVASNA 397 396 99.9% 
16 DAMBOVITA 702 697 99.3% 
17 DOLJ 9,144 9,024 98.7% 
18 GALATI 3,802 3,802 100.0% 
19 GIURGIU 4,853 4,853 100.0% 
20 GORJ 10,156 10,156 100.0% 
21 HARGHITA 2,170 2,170 100.0% 
22 HUNEDOARA 2,352 2,342 99.5% 
23 IALOMITA 443 443 100.0% 
24 IASI 8,434 8,434 100.0% 
25 MARAMURES 5,372 5,372 100.0% 
26 MEHEDINTI 1,667 1,667 100.0% 
27 MURES 1,656 1,656 100.0% 
28 NEAMT 12,553 12,424 99.0% 
29 OLT 4,223 4,217 99.8% 
30 PRAHOVA 0 0   
31 SATU-MARE 9,379 9,347 99.7% 
32 SALAJ 1,689 1,644 97.3% 
33 SIBIU 1,829 1,825 99.8% 
34 SUCEAVA 2,015 2,015 100.0% 
35 TELEORMAN 4,299 4,235 98.5% 
36 TIMIS 21,475 21,416 99.7% 
37 TULCEA 1,515 1,515 100.0% 
38 VASLUI 5,651 5,651 100.0% 
39 VALCEA 1,676 1,676 100.0% 
40 VRANCEA 448 448 99.9% 
41 BUCURESTI 835 824 98.8% 
42 ILFOV 0 0   
43 OPSNAJ 0 0   
44 CNAS 0 0   

TOTAL 175,222 173,658 99.1% 
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ANEXA 20 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA PENTRU 

SPECIALITATI CLINICE  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 13,315 13,315 100.0% 
2 ARAD 20,782 20,782 100.0% 
3 ARGES 24,801 24,801 100.0% 
4 BACAU 23,717 23,717 100.0% 
5 BIHOR 34,347 34,344 100.0% 
6 BISTRITA 9,384 9,384 100.0% 
7 BOTOSANI 7,694 7,694 100.0% 
8 BRASOV 30,499 30,499 100.0% 
9 BRAILA 9,691 9,691 100.0% 

10 BUZAU 16,562 16,562 100.0% 
11 CARAS 9,784 9,784 100.0% 
12 CALARASI 11,822 11,822 100.0% 
13 CLUJ 59,186 59,183 100.0% 
14 CONSTANTA 38,924 38,924 100.0% 
15 COVASNA 7,730 7,730 100.0% 
16 DAMBOVITA 15,411 15,411 100.0% 
17 DOLJ 58,660 58,649 100.0% 
18 GALATI 12,415 12,415 100.0% 
19 GIURGIU 5,878 5,878 100.0% 
20 GORJ 13,199 13,199 100.0% 
21 HARGHITA 10,921 10,921 100.0% 
22 HUNEDOARA 17,282 17,282 100.0% 
23 IALOMITA 7,296 7,296 100.0% 
24 IASI 58,085 58,085 100.0% 
25 MARAMURES 21,821 21,821 100.0% 
26 MEHEDINTI 7,994 7,994 100.0% 
27 MURES 40,178 40,178 100.0% 
28 NEAMT 15,845 15,845 100.0% 
29 OLT 18,013 18,013 100.0% 
30 PRAHOVA 31,680 31,680 100.0% 
31 SATU-MARE 13,478 13,477 100.0% 
32 SALAJ 7,671 7,667 100.0% 
33 SIBIU 21,039 21,039 100.0% 
34 SUCEAVA 31,135 31,135 100.0% 
35 TELEORMAN 13,827 13,827 100.0% 
36 TIMIS 54,972 54,971 100.0% 
37 TULCEA 5,623 5,623 100.0% 
38 VASLUI 12,123 12,123 100.0% 
39 VALCEA 12,575 12,575 100.0% 
40 VRANCEA 11,962 11,962 100.0% 
41 BUCURESTI 243,697 243,696 100.0% 
42 ILFOV 16,391 16,390 100.0% 
43 OPSNAJ 64,378 64,378 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 1,161,786 1,161,762 100.0% 
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ANEXA 21 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 

STOMATOLOGICA 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1,490 1,488 99.8% 
2 ARAD 4,019 4,019 100.0% 
3 ARGES 2,124 2,124 100.0% 
4 BACAU 1,568 1,568 100.0% 
5 BIHOR 8,049 8,038 99.9% 
6 BISTRITA 890 890 100.0% 
7 BOTOSANI 1,007 1,007 100.0% 
8 BRASOV 1,550 1,550 100.0% 
9 BRAILA 532 532 100.0% 

10 BUZAU 1,094 1,094 100.0% 
11 CARAS 726 723 99.7% 
12 CALARASI 535 535 100.0% 
13 CLUJ 5,247 5,247 100.0% 
14 CONSTANTA 5,808 5,808 100.0% 
15 COVASNA 572 572 100.0% 
16 DAMBOVITA 1,890 1,890 100.0% 
17 DOLJ 5,039 5,039 100.0% 
18 GALATI 2,060 2,060 100.0% 
19 GIURGIU 906 906 100.0% 
20 GORJ 1,025 1,025 100.0% 
21 HARGHITA 1,574 1,574 100.0% 
22 HUNEDOARA 700 700 99.9% 
23 IALOMITA 983 983 100.0% 
24 IASI 10,930 10,930 100.0% 
25 MARAMURES 2,854 2,854 100.0% 
26 MEHEDINTI 552 552 100.0% 
27 MURES 4,151 4,151 100.0% 
28 NEAMT 2,891 2,891 100.0% 
29 OLT 651 651 100.0% 
30 PRAHOVA 2,005 2,005 100.0% 
31 SATU-MARE 1,607 1,607 100.0% 
32 SALAJ 1,532 1,530 99.9% 
33 SIBIU 3,497 3,497 100.0% 
34 SUCEAVA 1,634 1,634 100.0% 
35 TELEORMAN 721 721 99.9% 
36 TIMIS 7,143 7,143 100.0% 
37 TULCEA 924 924 100.0% 
38 VASLUI 1,595 1,595 100.0% 
39 VALCEA 1,459 1,459 100.0% 
40 VRANCEA 1,075 1,075 100.0% 
41 BUCURESTI 5,622 5,622 100.0% 
42 ILFOV 947 947 100.0% 
43 OPSNAJ 3,180 3,158 99.3% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 104,359 104,316 100.0% 
 

  

159 
 



ANEXA 22 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 

STOMATOLOGICA 
~activitatea curenta   

IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1,490 1,488 99.8% 
2 ARAD 4,019 4,019 100.0% 
3 ARGES 2,124 2,124 100.0% 
4 BACAU 1,568 1,568 100.0% 
5 BIHOR 8,049 8,038 99.9% 
6 BISTRITA 890 890 100.0% 
7 BOTOSANI 1,007 1,007 100.0% 
8 BRASOV 1,550 1,550 100.0% 
9 BRAILA 532 532 100.0% 

10 BUZAU 1,094 1,094 100.0% 
11 CARAS 726 723 99.7% 
12 CALARASI 535 535 100.0% 
13 CLUJ 5,247 5,247 100.0% 
14 CONSTANTA 5,808 5,808 100.0% 
15 COVASNA 571 571 100.0% 
16 DAMBOVITA 1,890 1,890 100.0% 
17 DOLJ 5,039 5,039 100.0% 
18 GALATI 2,060 2,060 100.0% 
19 GIURGIU 906 906 100.0% 
20 GORJ 1,025 1,025 100.0% 
21 HARGHITA 1,574 1,574 100.0% 
22 HUNEDOARA 700 700 99.9% 
23 IALOMITA 983 983 100.0% 
24 IASI 10,930 10,930 100.0% 
25 MARAMURES 2,854 2,854 100.0% 
26 MEHEDINTI 552 552 100.0% 
27 MURES 4,151 4,151 100.0% 
28 NEAMT 2,891 2,891 100.0% 
29 OLT 651 651 100.0% 
30 PRAHOVA 2,005 2,005 100.0% 
31 SATU-MARE 1,607 1,607 100.0% 
32 SALAJ 1,532 1,530 99.9% 
33 SIBIU 3,497 3,497 100.0% 
34 SUCEAVA 1,634 1,634 100.0% 
35 TELEORMAN 721 721 99.9% 
36 TIMIS 7,143 7,143 100.0% 
37 TULCEA 924 924 100.0% 
38 VASLUI 1,595 1,595 100.0% 
39 VALCEA 1,459 1,459 100.0% 
40 VRANCEA 1,075 1,075 100.0% 
41 BUCURESTI 5,622 5,622 100.0% 
42 ILFOV 947 947 100.0% 
43 OPSNAJ 3,180 3,158 99.3% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 104,357 104,315 100.0% 
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ANEXA 23 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA PENTRU 

SPECIALITATI PARACLINICE 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 9,645 9,645 100.0% 
2 ARAD 15,895 15,895 100.0% 
3 ARGES 16,983 16,983 100.0% 
4 BACAU 13,684 13,684 100.0% 
5 BIHOR 13,817 13,810 99.9% 
6 BISTRITA 4,710 4,710 100.0% 
7 BOTOSANI 6,924 6,924 100.0% 
8 BRASOV 29,096 29,092 100.0% 
9 BRAILA 5,471 5,471 100.0% 

10 BUZAU 7,459 7,459 100.0% 
11 CARAS 5,360 5,360 100.0% 
12 CALARASI 6,282 6,282 100.0% 
13 CLUJ 28,030 27,998 99.9% 
14 CONSTANTA 24,490 24,490 100.0% 
15 COVASNA 2,821 2,821 100.0% 
16 DAMBOVITA 10,627 10,627 100.0% 
17 DOLJ 15,298 15,298 100.0% 
18 GALATI 11,027 11,027 100.0% 
19 GIURGIU 3,323 3,323 100.0% 
20 GORJ 8,349 8,349 100.0% 
21 HARGHITA 7,430 7,430 100.0% 
22 HUNEDOARA 12,136 12,099 99.7% 
23 IALOMITA 6,715 6,715 100.0% 
24 IASI 27,737 27,737 100.0% 
25 MARAMURES 15,297 15,297 100.0% 
26 MEHEDINTI 8,010 8,007 100.0% 
27 MURES 18,702 18,702 100.0% 
28 NEAMT 7,107 7,107 100.0% 
29 OLT 7,345 7,345 100.0% 
30 PRAHOVA 19,457 19,457 100.0% 
31 SATU-MARE 8,777 8,777 100.0% 
32 SALAJ 5,281 5,275 99.9% 
33 SIBIU 10,941 10,941 100.0% 
34 SUCEAVA 12,917 12,916 100.0% 
35 TELEORMAN 6,858 6,858 100.0% 
36 TIMIS 36,057 36,057 100.0% 
37 TULCEA 3,063 3,063 100.0% 
38 VASLUI 8,959 8,959 100.0% 
39 VALCEA 7,638 7,638 100.0% 
40 VRANCEA 6,362 6,362 100.0% 
41 BUCURESTI 238,996 238,041 99.6% 
42 ILFOV 6,426 6,426 100.0% 
43 OPSNAJ 45,226 45,026 99.6% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 766,733 765,483 99.8% 
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ANEXA 24 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA 

PENTRU SPECIALITATI PARACLINICE 
~activitatea curenta 

IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 9,645 9,645 100.0% 
2 ARAD 15,881 15,881 100.0% 
3 ARGES 16,983 16,983 100.0% 
4 BACAU 13,672 13,672 100.0% 
5 BIHOR 10,411 10,403 99.9% 
6 BISTRITA 4,696 4,696 100.0% 
7 BOTOSANI 6,924 6,924 100.0% 
8 BRASOV 29,046 29,042 100.0% 
9 BRAILA 5,467 5,467 100.0% 

10 BUZAU 7,456 7,456 100.0% 
11 CARAS 5,360 5,360 100.0% 
12 CALARASI 6,282 6,282 100.0% 
13 CLUJ 20,013 19,981 99.8% 
14 CONSTANTA 24,490 24,490 100.0% 
15 COVASNA 2,818 2,818 100.0% 
16 DAMBOVITA 10,627 10,627 100.0% 
17 DOLJ 15,298 15,298 100.0% 
18 GALATI 11,027 11,027 100.0% 
19 GIURGIU 3,323 3,323 100.0% 
20 GORJ 8,347 8,347 100.0% 
21 HARGHITA 7,402 7,402 100.0% 
22 HUNEDOARA 12,107 12,070 99.7% 
23 IALOMITA 6,669 6,669 100.0% 
24 IASI 25,227 25,227 100.0% 
25 MARAMURES 15,255 15,255 100.0% 
26 MEHEDINTI 8,010 8,007 100.0% 
27 MURES 18,609 18,609 100.0% 
28 NEAMT 7,098 7,098 100.0% 
29 OLT 7,334 7,334 100.0% 
30 PRAHOVA 19,431 19,431 100.0% 
31 SATU-MARE 8,777 8,777 100.0% 
32 SALAJ 5,276 5,270 99.9% 
33 SIBIU 10,854 10,854 100.0% 
34 SUCEAVA 12,909 12,909 100.0% 
35 TELEORMAN 6,845 6,845 100.0% 
36 TIMIS 34,856 34,856 100.0% 
37 TULCEA 3,063 3,063 100.0% 
38 VASLUI 8,944 8,944 100.0% 
39 VALCEA 7,630 7,630 100.0% 
40 VRANCEA 6,345 6,345 100.0% 
41 BUCURESTI 227,583 226,629 99.6% 
42 ILFOV 6,426 6,426 100.0% 
43 OPSNAJ 44,349 44,149 99.5% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 738,765 737,517 99.8% 
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ANEXA 25 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA IN CENTRE 

MEDICALE MULTIFUNCTIONALE (SERVICII MEDICALE DE 
RECUPERARE) 

IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 3,180 3,180 100.0% 
2 ARAD 1,374 1,374 100.0% 
3 ARGES 1,751 1,751 100.0% 
4 BACAU 3,328 3,328 100.0% 
5 BIHOR 7,923 7,923 100.0% 
6 BISTRITA 1,514 1,514 100.0% 
7 BOTOSANI 876 876 100.0% 
8 BRASOV 1,765 1,761 99.7% 
9 BRAILA 2,110 2,110 100.0% 

10 BUZAU 1,476 1,476 100.0% 
11 CARAS 2,184 2,176 99.6% 
12 CALARASI 1,687 1,687 100.0% 
13 CLUJ 2,635 2,623 99.6% 
14 CONSTANTA 6,851 6,816 99.5% 
15 COVASNA 1,917 1,917 100.0% 
16 DAMBOVITA 2,456 2,456 100.0% 
17 DOLJ 2,775 2,774 100.0% 
18 GALATI 3,829 3,829 100.0% 
19 GIURGIU 313 313 100.0% 
20 GORJ 1,258 1,258 100.0% 
21 HARGHITA 735 735 100.0% 
22 HUNEDOARA 2,336 2,336 100.0% 
23 IALOMITA 2,013 2,013 100.0% 
24 IASI 7,587 7,587 100.0% 
25 MARAMURES 1,676 1,676 100.0% 
26 MEHEDINTI 1,131 1,131 100.0% 
27 MURES 4,420 4,415 99.9% 
28 NEAMT 543 543 100.0% 
29 OLT 1,507 1,507 100.0% 
30 PRAHOVA 4,903 4,903 100.0% 
31 SATU-MARE 929 929 100.0% 
32 SALAJ 460 460 100.0% 
33 SIBIU 1,770 1,770 100.0% 
34 SUCEAVA 2,741 2,740 100.0% 
35 TELEORMAN 632 631 99.9% 
36 TIMIS 2,527 2,527 100.0% 
37 TULCEA 1,218 1,218 100.0% 
38 VASLUI 1,520 1,520 100.0% 
39 VALCEA 7,416 7,416 100.0% 
40 VRANCEA 511 511 100.0% 
41 BUCURESTI 16,046 16,035 99.9% 
42 ILFOV 1,349 1,337 99.1% 
43 OPSNAJ 2,966 2,966 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 118,148 118,047 99.9% 
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ANEXA 26 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU ASISTENTA MEDICALA IN 

CENTRE MEDICALE MULTIFUNCTIONALE (SERVICII MEDICALE DE 
RECUPERARE) 

~ activitatea curenta 
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari 
de sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 3,180 3,180 100.0% 
2 ARAD 1,374 1,374 100.0% 
3 ARGES 1,751 1,751 100.0% 
4 BACAU 3,328 3,328 100.0% 
5 BIHOR 7,923 7,923 100.0% 
6 BISTRITA 1,514 1,514 100.0% 
7 BOTOSANI 876 876 100.0% 
8 BRASOV 1,765 1,761 99.7% 
9 BRAILA 2,110 2,110 100.0% 

10 BUZAU 1,476 1,476 100.0% 
11 CARAS 2,184 2,176 99.6% 
12 CALARASI 1,687 1,687 100.0% 
13 CLUJ 2,635 2,623 99.6% 
14 CONSTANTA 6,851 6,816 99.5% 
15 COVASNA 1,917 1,917 100.0% 
16 DAMBOVITA 2,456 2,456 100.0% 
17 DOLJ 2,773 2,772 100.0% 
18 GALATI 3,829 3,829 100.0% 
19 GIURGIU 313 313 100.0% 
20 GORJ 1,258 1,258 100.0% 
21 HARGHITA 735 735 100.0% 
22 HUNEDOARA 2,336 2,336 100.0% 
23 IALOMITA 2,013 2,013 100.0% 
24 IASI 7,587 7,587 100.0% 
25 MARAMURES 1,676 1,676 100.0% 
26 MEHEDINTI 1,131 1,131 100.0% 
27 MURES 4,420 4,415 99.9% 
28 NEAMT 543 543 100.0% 
29 OLT 1,507 1,507 100.0% 
30 PRAHOVA 4,903 4,903 100.0% 
31 SATU-MARE 929 929 100.0% 
32 SALAJ 460 460 100.0% 
33 SIBIU 1,770 1,770 100.0% 
34 SUCEAVA 2,741 2,740 100.0% 
35 TELEORMAN 632 631 99.9% 
36 TIMIS 2,527 2,527 100.0% 
37 TULCEA 1,218 1,218 100.0% 
38 VASLUI 1,520 1,520 100.0% 
39 VALCEA 7,416 7,416 100.0% 
40 VRANCEA 511 511 100.0% 
41 BUCURESTI 16,046 16,035 99.9% 
42 ILFOV 1,349 1,337 99.1% 
43 OPSNAJ 2,966 2,966 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 118,136 118,045 99.9% 
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ANEXA 27 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICII DE URGENTA 

PRESPITALICESTI SI TRANSPORT SANITAR  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 211 211 99.8% 
2 ARAD 743 743 100.0% 
3 ARGES 246 246 100.0% 
4 BACAU 1,163 1,162 99.9% 
5 BIHOR 60 59 97.6% 
6 BISTRITA 134 109 81.1% 
7 BOTOSANI 0 0   
8 BRASOV 345 345 99.9% 
9 BRAILA 0 0   

10 BUZAU 0 0   
11 CARAS 462 447 96.8% 
12 CALARASI 426 425 100.0% 
13 CLUJ 4,413 4,413 100.0% 
14 CONSTANTA 3,666 3,663 99.9% 
15 COVASNA 0 0   
16 DAMBOVITA 269 269 100.0% 
17 DOLJ 235 235 100.0% 
18 GALATI 89 89 100.0% 
19 GIURGIU 0 0   
20 GORJ 0 0   
21 HARGHITA 328 328 100.0% 
22 HUNEDOARA 90 86 95.9% 
23 IALOMITA 512 512 100.0% 
24 IASI 0 0   
25 MARAMURES 763 763 100.0% 
26 MEHEDINTI 190 190 100.0% 
27 MURES 636 636 100.0% 
28 NEAMT 63 3 4.6% 
29 OLT 141 141 100.0% 
30 PRAHOVA 281 281 100.0% 
31 SATU-MARE 0 0   
32 SALAJ 0 0   
33 SIBIU 1,291 1,291 100.0% 
34 SUCEAVA 241 241 100.0% 
35 TELEORMAN 0 0   
36 TIMIS 2,171 2,171 100.0% 
37 TULCEA 6,168 6,168 100.0% 
38 VASLUI 0 0   
39 VALCEA 189 189 100.0% 
40 VRANCEA 161 161 99.9% 
41 BUCURESTI 10,851 10,851 100.0% 
42 ILFOV 1,300 1,290 99.2% 
43 OPSNAJ 6 1 17.6% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 37,843 37,717 99.7% 
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ANEXA 28 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU SPITALE GENERALE 

~activitatea curenta  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari de 
sanatate 

Credite bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 129,277 129,277 100.0% 
2 ARAD 160,870 160,870 100.0% 
3 ARGES 205,285 205,285 100.0% 
4 BACAU 247,011 247,011 100.0% 
5 BIHOR 280,677 280,677 100.0% 
6 BISTRITA 86,451 86,451 100.0% 
7 BOTOSANI 130,397 130,396 100.0% 
8 BRASOV 257,365 257,365 100.0% 
9 BRAILA 129,972 129,972 100.0% 

10 BUZAU 151,712 151,699 100.0% 
11 CARAS 85,900 85,900 100.0% 
12 CALARASI 71,912 71,912 100.0% 
13 CLUJ 564,514 564,511 100.0% 
14 CONSTANTA 317,518 317,518 100.0% 
15 COVASNA 77,582 77,582 100.0% 
16 DAMBOVITA 142,689 142,689 100.0% 
17 DOLJ 325,079 325,079 100.0% 
18 GALATI 190,527 190,527 100.0% 
19 GIURGIU 45,117 45,117 100.0% 
20 GORJ 134,648 134,648 100.0% 
21 HARGHITA 124,712 124,683 100.0% 
22 HUNEDOARA 201,388 201,388 100.0% 
23 IALOMITA 55,910 55,910 100.0% 
24 IASI 640,125 640,098 100.0% 
25 MARAMURES 196,100 196,100 100.0% 
26 MEHEDINTI 91,843 91,843 100.0% 
27 MURES 360,162 360,162 100.0% 
28 NEAMT 153,035 153,035 100.0% 
29 OLT 140,335 140,335 100.0% 
30 PRAHOVA 257,610 257,610 100.0% 
31 SATU-MARE 110,513 110,513 100.0% 
32 SALAJ 80,634 80,634 100.0% 
33 SIBIU 184,009 184,009 100.0% 
34 SUCEAVA 195,730 195,729 100.0% 
35 TELEORMAN 100,766 100,766 100.0% 
36 TIMIS 420,869 420,847 100.0% 
37 TULCEA 54,793 54,793 100.0% 
38 VASLUI 135,552 135,551 100.0% 
39 VALCEA 125,019 125,015 100.0% 
40 VRANCEA 88,027 88,027 100.0% 
41 BUCURESTI 2,104,069 2,103,706 100.0% 
42 ILFOV 48,694 48,694 100.0% 
43 OPSNAJ 475,030 475,030 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 10,079,427 10,078,964 100.0% 
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ANEXA 29 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU RECUPERARE REABILITARE 

~activitatea curenta~  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de asigurari de 
sanatate 

Credite bugetare an-
2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati an-
2018/  

credite bugetare an-
2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 0 0   
2 ARAD 0 0   
3 ARGES 0 0   
4 BACAU 6,906 6,906 100.0% 
5 BIHOR 0 0   
6 BISTRITA 1,267 1,267 100.0% 
7 BOTOSANI 2,680 2,680 100.0% 
8 BRASOV 4,333 4,333 100.0% 
9 BRAILA 0 0   

10 BUZAU 0 0   
11 CARAS 0 0   
12 CALARASI 0 0   
13 CLUJ 0 0   
14 CONSTANTA 12,366 12,366 100.0% 
15 COVASNA 0 0   
16 DAMBOVITA 0 0   
17 DOLJ 0 0   
18 GALATI 0 0   
19 GIURGIU 0 0   
20 GORJ 0 0   
21 HARGHITA 0 0   
22 HUNEDOARA 9,827 9,827 100.0% 
23 IALOMITA 0 0   
24 IASI 1,485 1,485 100.0% 
25 MARAMURES 0 0   
26 MEHEDINTI 0 0   
27 MURES 0 0   
28 NEAMT 0 0   
29 OLT 0 0   
30 PRAHOVA 4,272 4,272 100.0% 
31 SATU-MARE 0 0   
32 SALAJ 0 0   
33 SIBIU 0 0   
34 SUCEAVA 0 0   
35 TELEORMAN 0 0   
36 TIMIS 0 0   
37 TULCEA 0 0   
38 VASLUI 0 0   
39 VALCEA 425 425 100.0% 
40 VRANCEA 0 0   
41 BUCURESTI 0 0   
42 ILFOV 0 0   
43 OPSNAJ 5,004 4,839 96.7% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 48,565 48,399 99.7% 
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ANEXA 30 

SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU INGRIJIRI LA DOMICILIU  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 1,094 1,094 100.0% 
2 ARAD 911 911 100.0% 
3 ARGES 531 531 100.0% 
4 BACAU 735 735 100.0% 
5 BIHOR 855 854 99.8% 
6 BISTRITA 668 668 100.0% 
7 BOTOSANI 5 5 100.0% 
8 BRASOV 708 694 98.0% 
9 BRAILA 710 709 99.9% 

10 BUZAU 464 464 100.0% 
11 CARAS 53 53 100.0% 
12 CALARASI 1,418 1,418 100.0% 
13 CLUJ 1,856 1,856 100.0% 
14 CONSTANTA 175 143 81.7% 
15 COVASNA 116 116 100.0% 
16 DAMBOVITA 1,470 1,470 100.0% 
17 DOLJ 629 628 99.8% 
18 GALATI 2,176 2,162 99.4% 
19 GIURGIU 114 103 90.3% 
20 GORJ 384 384 100.0% 
21 HARGHITA 650 650 100.0% 
22 HUNEDOARA 176 173 98.1% 
23 IALOMITA 269 269 100.0% 
24 IASI 4,023 4,022 100.0% 
25 MARAMURES 2,062 2,062 100.0% 
26 MEHEDINTI 249 249 100.0% 
27 MURES 611 593 97.1% 
28 NEAMT 406 406 100.0% 
29 OLT 634 634 100.0% 
30 PRAHOVA 1,215 1,215 100.0% 
31 SATU-MARE 1,037 1,037 100.0% 
32 SALAJ 40 40 99.8% 
33 SIBIU 713 713 100.0% 
34 SUCEAVA 386 386 100.0% 
35 TELEORMAN 109 108 99.5% 
36 TIMIS 781 781 100.0% 
37 TULCEA 50 49 98.8% 
38 VASLUI 906 906 100.0% 
39 VALCEA 195 195 100.0% 
40 VRANCEA 148 148 100.0% 
41 BUCURESTI 8,049 8,044 99.9% 
42 ILFOV 1,364 1,332 97.7% 
43 OPSNAJ 515 493 95.8% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 39,661 39,505 99.61% 
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ANEXA 31 
SITUATIA CHELTUIELILOR PENTRU PRESTATII MEDICALE ACORDATE 

INTR-UN STAT AL UNIUNII EUROPENE  
IN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE A ANULUI  - 2018 

    
 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Casa de 
asigurari de 

sanatate 

Credite 
bugetare 
an-2018 

Plati  
an-2018 

Procent plati  
an-2018/  

credite bugetare  
an-2018 

0 1 2 3 4=3/2 
1 ALBA 8,170 8,170 100.0% 
2 ARAD 15,734 15,734 100.0% 
3 ARGES 8,067 8,067 100.0% 
4 BACAU 15,680 15,680 100.0% 
5 BIHOR 24,068 24,068 100.0% 
6 BISTRITA 5,115 5,115 100.0% 
7 BOTOSANI 4,156 4,156 100.0% 
8 BRASOV 13,322 13,322 100.0% 
9 BRAILA 7,583 7,583 100.0% 

10 BUZAU 7,272 7,272 100.0% 
11 CARAS 11,899 11,899 100.0% 
12 CALARASI 3,320 3,320 100.0% 
13 CLUJ 15,181 15,181 100.0% 
14 CONSTANTA 12,205 12,205 100.0% 
15 COVASNA 4,046 4,045 100.0% 
16 DAMBOVITA 8,320 8,320 100.0% 
17 DOLJ 10,507 10,507 100.0% 
18 GALATI 6,263 6,263 100.0% 
19 GIURGIU 1,716 1,716 100.0% 
20 GORJ 3,126 3,126 100.0% 
21 HARGHITA 6,256 6,256 100.0% 
22 HUNEDOARA 7,815 7,815 100.0% 
23 IALOMITA 2,632 2,632 100.0% 
24 IASI 12,759 12,759 100.0% 
25 MARAMURES 12,628 12,628 100.0% 
26 MEHEDINTI 5,243 5,243 100.0% 
27 MURES 9,037 9,037 100.0% 
28 NEAMT 9,765 9,765 100.0% 
29 OLT 3,506 3,506 100.0% 
30 PRAHOVA 23,089 23,089 100.0% 
31 SATU-MARE 10,547 10,547 100.0% 
32 SALAJ 6,302 6,302 100.0% 
33 SIBIU 16,756 16,756 100.0% 
34 SUCEAVA 13,421 13,421 100.0% 
35 TELEORMAN 2,216 2,215 100.0% 
36 TIMIS 42,407 42,407 100.0% 
37 TULCEA 2,817 2,817 100.0% 
38 VASLUI 4,533 4,533 100.0% 
39 VALCEA 3,391 3,391 100.0% 
40 VRANCEA 3,751 3,751 100.0% 
41 BUCURESTI 38,611 38,611 100.0% 
42 ILFOV 6,084 6,084 100.0% 
43 OPSNAJ 20,709 20,708 100.0% 
44 CNAS 0 0   

TOTAL 450,028 450,026 100.0% 
 

  
169 

 



ANEXA 32 

Situaţia plăţilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cursul anului 2018, către statele creditoare pentru  formularele E 125/S080 şi  E 

127/S090 se prezintă după cum urmează: 

STATE 
MEMBRE Valuta  

PLATĂ TOTAL  125/S080 – Total 127/S090 - Total 

NR FORM VALUTA  LEI NR FORM VALUTA LEI 
NR 

FORM VALUTA LEI 
Austria EUR 11.707,00 9.262.961,77 43.636.588,26 11.707 9.262.961,77 43.636.588,26 0 0,00 0,00 
Belgia EUR 1.907,00 3.142.905,75 14.795.875,49 1.907 3.142.905,75 14.795.875,49 0 0,00 0,00 
Cipru EUR 90,00 113.203,92 532.437,80 81 108.881,56 512.035,21 9 4.322,36 20.402,59 

Estonia EUR 1,00 51,95 245,98 1 51,95 245,98 0 0,00 0,00 
Finlanda EUR 70,00 79.142,45 373.509,76 55 23.373,88 110.040,90 15 55.768,57 263.468,86 
Franta EUR 3.593,00 12.144.805,48 57.281.857,86 3.590 12.137.546,32 57.247.594,63 3 7.259,16 34.263,23 

Germania EUR 25.809,00 31.814.179,12 149.968.295,38 25.805 31.801.456,28 149.908.243,58 4 12.722,84 60.051,80 
Grecia EUR 355,00 117.191,90 551.751,04 355 117.191,90 551.751,04 0 0,00 0,00 
Italia EUR 9.340,00 17.820.722,98 84.005.996,61 9330 17.809.098,39 83.951.204,19 10 11.624,59 54.792,42 

Irlanda EUR 105,00 70.235,30 331.926,37 97 42.135,84 199.013,51 8 28.099,46 132.912,86 
Letonia EUR 16,00 1.539,73 7.266,33 16 1.539,73 7.266,33 0 0,00 0,00 
Lituania EUR 31,00 1.539,11 7.243,16 31 1.539,11 7.243,16 0 0,00 0,00 

Luxemburg EUR 128,00 535.913,20 2.522.181,38 128 535.913,20 2.522.181,38 0 0,00 0,00 
Malta EUR 15,00 11.964,59 56.246,90 15 11.964,59 56.246,90 0 0,00 0,00 

Olanda EUR 396,00 1.009.193,00 4.749.226,20 356 769.675,26 3.619.650,52 40 239.517,74 1.129.575,68 
Portugalia EUR 184,00 41.555,64 195.728,37 183 40.248,72 189.559,71 1 1.306,92 6.168,66 
Slovacia EUR 258,00 97.461,63 456.579,56 258 97.461,63 456.579,56 0 0,00 0,00 
Slovenia EUR 62,00 75.285,07 355.111,09 62 75.285,07 355.111,09 0 0,00 0,00 
Spania EUR 7.390,00 8.247.993,82 38.850.669,09 6.003 4.873.722,57 22.989.875,05 1.387 3.374.271,25 15.860.794,04 

Total general 
euro EUR 

 
x 

 
84.587.846,41 

 
x 

 
x 

 
80.852.953,52 

 
x  x 3.734.892,89  x 

Bulgaria BGN 61,00 42.741,53 103.250,54 61 42.741,53 103.250,54 0 0,00 0,00 
Cehia CZK 434,00 5.004.236,37 904.371,78 434 5.004.236,37 904.371,78 0 0,00 0,00 

Croaţia HRK 66,00 179.725,89 112.706,67 66 179.725,89 112.706,67 0 0,00 0,00 
Danemarca DKK 72,00 396.777,23 250.039,77 72 396.777,23 250.039,77 0 0,00 0,00 

Elvetia CHF 664,00 895.579,75 3.639.034,24 664 895.579,75 3.639.034,24 0 0,00 0,00 
Islanda ISK 10,00 342.627,00 12.654,02 10 342.627,00 12.654,02 0 0,00 0,00 

Liechtenstein CHF 5,00 9.970,70 41.398,35 5 9.970,70 41.398,35 0 0,00 0,00 
Norvegia NOK 23,00 612.667,53 301.505,95 23 612.667,53 301.505,95 0 0,00 0,00 
Polonia PLN 393,00 224.151,00 251.589,54 393 224.151,00 251.589,54 0 0,00 0,00 

Regatul unit GBP 500,00 1.218.234,23 6.526.171,71 490 1.198.458,97 6.421.781,84 10 19.775,26 104.389,87 
Suedia SEK 413,00 6.883.623,52 3.198.452,51 375 5.610.997,60 2.616.853,56 38 1.272.625,92 581.598,95 

Ungaria HUF 23.319,00 1.920.491.535,00 29.163.087,56 23.236 1.917.595.748,00 29.119.007,84 83 2.895.787,00 44.079,71 
Total general  87.417,00 x 443.182.999,27 85.809,00 x 424.890.500,59 1.608,00 x 18.292.498,68 
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ANEXA 33 

 

Situaţia plăţilor externe efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cursul anului 2018, detaliată 

pe fiecare stat creditor 

STATE MEMBRE VALUTA 
PLATĂ TOTAL 

NR FORM. 
ACHITATE VALUTA  LEI 

AUSTRIA EUR 11.707,00 9.262.961,77 43.636.588,26 
BELGIA EUR 1.907,00 3.142.905,75 14.795.875,49 
CIPRU EUR 90,00 113.203,92 532.437,80 

ESTONIA EUR 1,00 51,95 245,98 
FINLANDA EUR 70,00 79.142,45 373.509,76 

FRANTA EUR 3.593,00 12.144.805,48 57.281.857,86 
GERMANIA EUR 25.809,00 31.814.179,12 149.968.295,38 

GRECIA EUR 355,00 117.191,90 551.751,04 
ITALIA EUR 9.340,00 17.820.722,98 84.005.996,61 

IRLANDA EUR 105,00 70.235,30 331.926,37 
LETONIA EUR 16,00 1.539,73 7.266,33 
LITUANIA EUR 31,00 1.539,11 7.243,16 

LUXEMBURG EUR 128,00 535.913,20 2.522.181,38 
MALTA EUR 15,00 11.964,59 56.246,90 

OLANDA EUR 396,00 1.009.193,00 4.749.226,20 
PORTUGALIA EUR 184,00 41.555,64 195.728,37 

SLOVACIA EUR 258,00 97.461,63 456.579,56 
SLOVENIA EUR 62,00 75.285,07 355.111,09 

SPANIA EUR 7.390,00 8.247.993,82 38.850.669,09 
Total general euro 

EUR 
 

x 
 

84.587.846,41 
 

x 
BULGARIA BGN 61,00 42.741,53 103.250,54 

CEHIA CZK 434,00 5.004.236,37 904.371,78 
CROAŢIA HRK 66,00 179.725,89 112.706,67 

DANEMARCA DKK 72,00 396.777,23 250.039,77 
ELVETIA CHF 664,00 895.579,75 3.639.034,24 
ISLANDA ISK 10,00 342.627,00 12.654,02 

LIECHTENSTEIN CHF 5,00 9.970,70 41.398,35 
NORVEGIA NOK 23,00 612.667,53 301.505,95 
POLONIA PLN 393,00 224.151,00 251.589,54 

REGATUL UNIT GBP 500,00 1.218.234,23 6.526.171,71 
SUEDIA SEK 413,00 6.883.623,52 3.198.452,51 

UNGARIA HUF 23.319,00 1.920.491.535,00 29.163.087,56 
Total general   87.417,00 x 443.182.999,27 
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ANEXA 34 

 

 

Situaţia plăţilor efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cursul anului 2018, pentru formularele  E127, 

 detaliată pe fiecare stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană şi pe tipul documentului care a deschis dreptul la prestaţii 

 

STATE MEMBRE VALUTA  

Total Plată E109 E121 S1 
NR 

FORM. 
E127 

SUMA ÎN 
VALUTA 

NR 
FORM 
E127 

SUMA ÎN 
VALUTA 

NR 
FORM 
E127 

SUMA ÎN 
VALUTA 

NR 
FORM 
E127 

SUMA ÎN 
VALUTA 

CIPRU EUR 9 4.322,36     9 4.322,36     
FINLANDA EUR 15 55.768,57     4 16.914,51 11 38.854,06 

FRANTA EUR 3 7.259,16   3 7.259,16   
GERMANIA EUR 4 12.722,84     4 12.722,84     

ITALIA EUR 10 11.624,59 3 3.885,12 3 4.018,59 4 3.720,88 
IRLANDA EUR 8 28.099,46         8 28.099,46 
OLANDA EUR 40 239.517,74     40 239.517,74     

PORTUGALIA EUR 1 1.306,92     1 1.306,92     
SPANIA EUR 1.387 3.374.271,25 8 3.399,74 697 1.901.933,95 682 1.468.937,56 

Total general euro EUR X 3.734.892,89 X 7.284,86 X 2.187.996,07 X 1.539.611,96 
REGATUL UNIT GBP 10 19.775,26         10 19775,26 

SUEDIA SEK 38 1.272.625,92     38 1.272.625,92     
UNGARIA HUF 83 2.895.787,00   83 2.895.787,00   

Total general   1.608,00 X 11,00 X 882,00 X 715,00 X 
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ANEXA 35 
 

Situaţia plăţilor externe efectuate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cursul anului 2018, pentru formularele  E125,  

detaliată pe fiecare stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană şi pe tipul documentului care a deschis dreptul la prestaţii 

STATE MEMBRE 
VALUT

A  

125 - Total 125/CEASS/SED 125/E 112/S2/SED 125/E 106 125/E120 125/E 121 125/E109 125/S1/SED 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM VALUTA 
NR 

FORM 
VALUT

A 
NR 

FORM VALUTA 
AUSTRIA EUR 11.707 9.262.961,77 2.032 2.551.403,28 148 1.833.407,55 25 11.715,13     995 257.047,58     8.507 4.609.388,23 
BELGIA EUR 1.907 3.142.905,75 819 1.618.556,33 25 696.953,45 113 36.851,29     90 94.721,55     860 695.823,13 
CIPRU EUR 81 108.881,56 81 108.881,56                         

ESTONIA EUR 1 51,95 1 51,95                         
FINLANDA EUR 55 23.373,88 43 17867,8     12 5.506,08                 

FRANTA EUR 3.590 12.137.546,32 1.051 5.737.759,60 96 1.477.980,04 45 65.612,60 0 0,00 1.053 1.870.336,70 0 0,00 1.345 2.985.857,38 
GERMANIA EUR 25.805 31.801.456,28 11.281 10.733.591,51 425 7.123.932,21 418 211.930,63 15 125.358,51 6.281 7.207.731,51 4 809,07 7.381 6.398.102,84 

GRECIA EUR 355 117.191,90 351 116.961,11             3 203,45     1 27,34 
ITALIA EUR 9.330 17.809.098,39 3.429 9.692.556,72 166 1.497.746,31 46 10.905,09 1 3.503,74 1.815 1.767.494,95 2 252,16 3.871 4.836.639,42 

IRLANDA EUR 97 42.135,84 97 42.135,84                         
LETONIA EUR 16 1.539,73 16 1.539,73                         
LITUANIA EUR 31 1.539,11 5 85,73                     26 1.453,38 

LUXEMBURG EUR 128 535.913,20 47 147.801,20             1 195,88     80 387.916,12 
MALTA EUR 15 11.964,59 15 11.964,59                         

OLANDA EUR 356 769.675,26 181 729.771,10 2 4.526,48 173 35.377,68                 
PORTUGALIA EUR 183 40.248,72 173 39.367,69     10 881,03                 

SLOVACIA EUR 258 97.461,63 62 28.485,21     20 1121,52     131 36.520,02     45 31.334,88 
SLOVENIA EUR 62 75.285,07 39 68.871,89                     23 6.413,18 

SPANIA EUR 6.003 4.873.722,57 5.818 4.677.420,31 32 133.907,31 69 19.415,42 2 259,11 0 0 0 0 82 42.720,42 

Total general euro EUR X 80.852.953,52 
  

36.325.073,15 X 12.768.453,35 X 399.316,47 X 129.121,36 X 11.234.251,64 X 1.061,23   19.995.676,32 
BULGARIA BGN 61 42.741,53 21 37.836,40     2 13,92         38 4.891,21     

CEHIA CZK 434 5.004.236,37 211 2.728.641,63     7 36.126,15     137 1.833.416,89     79 406.051,70 
CROAŢIA HRK 66 179.725,89 38 47.760,00     24 130.979,21     4 986,68         

DANEMARCA DKK 72 396.777,23 70 378.730,57 1 17857 1 189,66                 
ELVETIA CHF 664 895.579,75 303 709.297,25 8 79.238,15 8 2.401,10     75 16.424,75     270 88.218,50 
ISLANDA ISK 10 342.627,00 10 342.627,00                         

LIECHTENSTEIN CHF 5 9.970,70 5 9970,7                         
NORVEGIA NOK 23 612.667,53 23 612.667,53                         
POLONIA PLN 393 224.151,00 142 185.572,59 1 7423 34 272,98     18 1.910,83     198 28.971,60 

REGATUL UNIT GBP 490 1.198.458,97 484 1.021.563,90 6 176.895,07                     
SUEDIA SEK 375 5.610.997,60 319 4.894.034,60 1 62.010,00 4 6.565,00             51 648.388,00 

UNGARIA HUF 23.236 1.917.595.748,00 3.328 486.733.460,00 112 47.097.379,00 1.388 168.165.325,00 0 0,00 16.532 1.105.822.950,00 1 479,00 1.875 109.776.155,00 

Total general   85.809   
 

30.495 
 

1.023   2.399   18   27.135   45   24.694   
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ANEXA 36 

Situaţia bugetului alocat în anul 2018 pentru serviciile medicale suportate de către asiguraţii români pe teritoriul altui stat 
membru UE/SEE/ Confederaţia Elveţiană detaliată pe stat membru şi tip de rambursare 

STAT MEMBRU 

BUGET ALOCAT în anul 2018 - SERVICII MEDICALE ACHITATE DE ASIGURAŢI 
Art 7/7¹ Art 8 HG 304/2014 TOTAL 

NR SUMA NR SUMA NR SUMA NR SUMA 
AUSTRIA 57 223.286,31 32 105.458,40 53 315.227,41 142 643.972,12 
BELGIA 17 43.551,07 1 1.387,22 4 24.936,95 22 69.875,24 
BULGARIA         1 171,00 1 171,00 
CEHIA 2 7.519,63         2 7.519,63 
CROAŢIA 2 4.129,03         2 4.129,03 
CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ 19 80.697,77 1 3.494,34     20 84.192,11 
FRANTA 48 50.099,91 8 30.264,21 20 110.168,63 76 190.532,75 
GERMANIA 106 429.484,92 38 110.371,09 55 309.301,85 199 849.157,86 
GRECIA 12 8.233,86         12 8.233,86 
IRLANDA         1 475,47 1 475,47 
ITALIA 19 98.580,68 3 4.770,74 15 96.106,39 37 199.457,81 
LUXEMBURG 5 9.792,17     2 242,18 7 10.034,35 
OLANDA 6 13.256,63     1 140,00 7 13.396,63 
REGATUL  UNIT  
(UK) 1 344,03 1 247,54 3 7.879,08 5 8.470,65 
POLONIA 3 7.069,93     1 7.231,37 4 14.301,30 
PORTUGALIA 2 1.634,54         2 1.634,54 
SLOVENIA 5 9.309,03 1 3.908,71     6 13.217,74 
SPANIA 25 67.118,87 3 3.965,41 7 29.865,52 35 100.949,80 
SUEDIA 1 286,74 1 53,00     2 339,74 
UNGARIA 36 43.467,39 146 438.256,17 790 3.648.604,65 972 4.130.328,21 
Total general 366 1.097.862,51 235 702.176,83 953 4.550.350,50 1.554 6.350.389,84 
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	Obiectiv specific 1.1.: Optimizarea reglementărilor în ceea ce priveşte pachetele de servicii şi condiţiile acordării acestora
	În anul 2018, reprezentanţii CNAS au participat la elaborarea şi/sau completarea următoarelor acte normative:
	De asemenea, CNAS a analizat şi formulat observaţii asupra proiectelor de acte normative iniţiate de către alte instituţii, cu incidenţă asupra domeniului asigurărilor sociale de sănătate:
	 Au fost formulate puncte de vedere pentru un număr de 81 proiecte de acte normative înaintate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.
	 Au fost formulate răspunsuri la petiţii, memorii, puncte de vedere interne, adrese ale instanței de judecată și solicitări ale caselor de asigurări de sănătate;
	 A fost asigurată publicarea în Monitorul Oficial al României a unui număr de 71  ordine ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ordine comune ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Ministerul Sănătăţii – Ministerul Fina...
	 Au fost vizate pentru legalitate un număr de 2.304 de documente interne şi externe, cu incidenţă asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate;
	 A fost analizată documentația depusă de deținătorii de autorizație de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora în vederea  încheierii contractelor cost – volum/cost – volum rezultat, urmare a procesului de negociere/reluării procesului de n...
	 A fost încheiat protocolul de colaborare încheiat de CNAS cu Alianța Pacienţilor Cronici din România
	 A fost asigurată îndrumarea de specialitate a personalului caselor de asigurări de sănătate pentru aplicarea unitară a legislaţiei în domeniu, precum şi consultanţă de specialitate terţilor, întocmind răspunsuri la problemele ridicate de aceștia.
	 S-a asigurat participarea la:
	Obiectiv specific 1.2.: Reducerea birocraţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate
	În anul 2018 eforturile CNAS au fost orientate către:
	 Instrumente simplificate în procesul de contractare:
	Obiectiv specific 1.3.: Utilizarea contractelor cost – volum şi cost – volum – rezultat ca instrumente de susţinere a creşterii accesibilității bolnavilor la medicamente inovative
	 Creşterea numărului de pacienţi care au beneficiat de medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost-volum:
	 în semestrul II al anului 2018 numărul pacienților a fost de 14.332 persoane, în creștere cu 44% faţă de numărul beneficiarilor din semestrul I.
	De asemenea, pe parcursul anului 2018, în scopul asigurării unei game cât mai largi de servicii de sănătate adaptate nevoilor identificate, au fost introduse o serie de elemente de noutate în cadrul programelor naţionale de sănătate şi anume:
	Indicatorii aferenţi Programelor naţionale de sănătate curative sunt prezentaţi în Anexa Nr. 1 la prezentul raport.
	În anul 2018 au fost întreprinse următoarele demersuri:
	1. Au fost gestionate, prin resurse proprii in baza procedurilor si manualelor de utilizare sau in baza unor contracte încheiate cu terți activităţile de administrare, suport, mentenanţă, helpdesk si monitorizare a aplicațiilor informatice din cadrul ...
	a. ET3223/2002- "Contract pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din Romania",
	b. Acord-cadru nr. P / 10144/ 29.11.2016 – “Servicii de administrare, suport tehnic și mentenanță hardware pentru platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS)”,
	c. Acord-cadru nr. P/4795/ 20.06.2014 – Furnizare si distribuție card european de sănătate,
	d. Acord-cadru nr. P3329/30.04.2014 – „Servicii de mentenanță si suport tehnic pentru Sistemul Informatic Prescripția Electronica”,
	e. Acord-cadru CB nr 1328/20.02.2014 – „Servicii de suport tehnic si mentenanță proactiva pentru licențele Oracle SIUI, SIPE si CEAS”,
	f. Contract de servicii nr. RV 6046/09.08.2018 „Servicii de asistenta tehnica cu acțiuni preventive pentru componenta baze de date Oracle la nivelul PIAS”
	2. Prin programul de monitorizare al echipamentelor PIAS instalate la nivelul STS au fost efectuate un număr de 52 controale (săptămânal), la care se adaugă participările pentru constatarea defecțiunilor apărute si remedierea acestora;
	3. Au fost asigurate activităţile, pentru sistemul informatic al Cardului European cu transmiterea zilnica a loturilor de carduri europene primite din partea caselor județene către prestatorul de servicii de tipărire şi distribuţie, in total facturate...
	4. S-au asigurat activitățile tehnice necesare actualizării zilnice a Registrului asiguraților din sistemul național de asigurări sociale de sănătate, in baza datelor primite in cadrul protocoalelor instituţionale cu impact în funcţionarea PIAS (Proto...
	5. Au fost asigurate activităţi legate de monitorizarea utilizării şi exploatării unitare a aplicaţiilor software SIUI în producție la nivelul CNAS, fiind analizate si rezolvate un număr mediu de 30-40 solicitări zilnice primite de la furnizorii de se...
	6. Atât lunar, cât şi trimestrial, Direcția Tehnologia Informației a transferat în aplicația informatica, pentru aproximativ 600 unităţi sanitare, aflate în relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate, în baza contractului încheiat între C...
	7. Au fost întocmite 33 proceduri operaționale de lucru pentru activitățile din domeniul de competenta;
	8. A fost asigurată  întocmirea de  4 specificaţii tehnice pe domeniul de competenţă necesare procedurilor de achiziție pentru componenta aplicativa SIPE, Card European, Componenta baze de date Oracle si Dosarul Electronic de Sănătate;
	9. Au fost întocmite 3 propuneri de documente pentru finanţarea, implementarea si monitorizarea implementării de sisteme informatice din fonduri europene cu consultarea structurilor de specialitate, respectiv OSHIG – 1 caiet sarcini, Bilete de trimite...
	10. Au fost recepționate si rezolvate un număr de 35.406 solicitări privind funcţionalităţile sistemului informatic al Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate – CEAS.
	11. Au fost constituite si transmise loturile de date, în vederea personalizării cardurilor naționale, către CNUPPE si asigurate fluxurile de informații pentru livrarea acestora prin servicii poștale si transmiterea pe FTP către CAS, respectiv 257.900...
	12. Au fost implementate reguli si proceduri in conformitate cu recomandările DPO, în vederea protecției datelor cu caracter personal, cât şi strategia CNAS în acest domeniu, respectiv 9 răspunsuri de consiliere, 6 opinii de clarificare, 4 activităţi ...
	În acelaşi timp, pe parcursul anului 2018  a continuat 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 centra...
	Baza legală a evaluării satisfacţiei asiguraţilor este reprezentată de Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 740 /2011 privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate în ...
	În analizele pe care le realizăm, am plecat de la principiul sistemului de asigurări de sănătate centrat pe pacient – element central spre care converg toate eforturile de a asigura serviciile de sănătate necesare pentru promovarea unei societă...
	Totodată, s-a asigurat afişarea pe pagina WEB a CNAS a informaţiilor privind tratamentul pacienţilor cu afecţiuni hepatice şi a raportului de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale de care au beneficiat.
	În Anexa 2 este prezentată Situaţia centralizată a chestionarelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate la nivel teritorial pentru SEMESTRUL  I 2018 compar...
	Obiectiv specific 2.1.: Venituri şi cheltuieli
	Situaţiile privind cheltuielile detaliate pe fiecare CAS se regăsesc în Anexele 4 – 31.
	Obiectiv specific 2.2. Monitorizarea indicatorilor de performanţă/calitate aferenţi serviciilor medicale
	Obiectiv specific 2.3. Analiza datelor şi a indicatorilor specifici din domeniile: Farmaceutic, Clawback şi Cost Volum
	În domeniul UfarmaceuticU, pe parcursul anului 2018 au fost realizate analize statistice referitoare la consumul de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate ...
	Totodată, au fost calculate preţurile 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 Hotărâr...
	Obiectiv specific 2.4. Desfăşurarea de activităţi de control şi antifraudă
	Obiectiv general 3: Îmbunătăţirea cooperării internaţionale şi interinstituţionale a CNAS şi asigurarea asistenţei cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră
	În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Biroul Punct Naţional de Contact a furnizat într-o manieră promptă şi profesionistă informaţii către pacienţi cu privire la:
	a. drepturile la primirea de asistenţă medicală transfrontalieră în conformitate cu Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontalie...
	b. tipul de asistenţă medicală transfrontalieră ce face obiectul autorizării prealabile, asistenţa medicală care nu este supusă autorizării prealabile, criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii autorizării prealabile, metodologia de rambu...
	c. furnizorii de servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea atât pe teritoriul României cât şi în spaţiul UE, prin intermediul celorlalte PNC-uri;
	d. datele de contact ale PNC-urilor din celelalte state membre UE, pentru facilitarea schimbului de informații;
	e. Punctul Național de Contact a cooperat cu PNC-urile din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea schimbului de informații cu privire la opțiunile de tratament, furnizorii de servicii medicale, standardele și orientările referitoare la...
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