
 
Atribuţiile postului  IdPost 387694, consilier clasa I grad profesional superior din 

cadrul Serviciului Decontare Servicii Medicale, Acorduri, Regulamente si Formulare 
Europene: 
 
 
1. Preia şi înregistrează documentele justificative (raportările, facturile electronice) întocmite 

pe propria răspundere a furnizorilor servicii medicale din asistenta medicala ambulatorie de 
specialitate pentru specialitati clinice si a furnizorilor  de  servicii medicale din asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de 
reabilitare; 

2. Verifică şi validează raportările lunare de activitate ale furnizorilor servicii medicale din 
asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice  si ale furnizorilor 
de servicii medicale din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
clinică medicină fizică şi de reabilitare; 

3. Verifica existenţa angajamentelor legale, realitatea sumei datorate şi condiţiile de 
exigibilitate ale angajamentului legal; 

4. Intocmeste si verifica borderourile centralizatoare; 
5. Iniţiaza ordonanţarea la plată; 
6. Intocmeste notele de refuz si le transmite furnizorilor; 
7. Consiliaza asiguratii, preia şi verifică documentaţia depusa in vederea autorizarii prealabile 

reglementate potrivit  HG 304/2014 de catre asiguratii care urmeaza sa se deplaseze într-un 
stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medicale 

8. Initiaza autorizarea prealabila, daca sunt indeplinite conditiile legiferate, si o supune 
aprobarii/ intocmeste nota de refuz a autorizarii in situatia in care nu sunt indeplinite 
conditiile legiferate; 

9. Preia şi verifică documentaţia depusa de catre asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de 
sănătate din România care s-au deplasat într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul 
de a primi tratament medical; 

10. Intocmeste referatul de aprobarea in vederea traducerii documentelor depuse in vederea 
rambursarii costurilor aferente asistentei medicale transfrontaliere; 

11. Analizeaza documentatia depusa ; 
12. Intocmeste notele de calcul pentru decontarea serviciilor medicale tranfrontaliere/ notele de 

refuz, dupa caz; 
13. Intocmeste notele de calcul pentru decontarea serviciilor medicale supuse regulamentului 

CE  883/2004 (Formularul E126/S068)/ notele de refuz, dup caz. 


