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RAPORT DE ACTIVITATE 
PE PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018 

 
 

        INTRODUCERE 
Casa de Asigurări de Sănătate Arad este instituţie publică cu personalitate 

juridică, cu buget propriu aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
 Casa de Asigurări de Sănătate Arad gestionează bugetul Fondului Naţional 

Unic de Asigurări Sociale de Sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legale şi a 
reglementărilor transmise de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate, 
asigurând funcţionarea  sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivel local.   

Principalele atribuţii ale Casei de Asigurări de Sănătate Arad, aşa cum sunt 
prezentate în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt următoarele : 

� să administreze bugetul propriu ; 
� să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice 

CNAS ; 
� să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul 

următor ; 
� să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele 

asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, 
angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale ; 

� să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale ; 
� să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate 

cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru ; 
� să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor 

acestora ; 
� poate organiza licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de 

servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru ; 
� să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a 

documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu 
alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea 
serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente 
internaţionale ; 

� alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. 
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Casa de Asigurări de Sănătate Arad a aplicat obiectivele şi stategia prevăzute 

în Programul de  Guvernare pentru perioada 2018, respectiv : 
� îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în 

condiţiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel din Uniunea Europeană ; 
� creşterea graduală a resurselor alocate, pentru asigurarea unui sistem de 

sănătate la nivel european ; 
� oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate  de 

înaltă calitate; 
� dezvoltarea programelor de prevenţie şi de depistare precoce a bolilor ; 
� redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din mediul rural ; 
� asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici şi a pachetului legislativ 

care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate,  
cu respectarea următoarelor principii : 

- principiul comunicării şi transparenţei – realizat prin informarea 
permanentă a populaţiei asupra activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Arad, atât în 
stadiul de evaluare a politicilor publice, cât şi în momentul adoptării şi implementării 
deciziilor, furnizând  informaţii complete, obiective şi consistente de natură financiară ori 
în legătură cu misiunea  sa strategică;  

- principiul particip ării  – bazat pe consultarea şi participarea 
reprezentanţilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Arad în 
faza de concepţie, elaborare şi implementare a politicilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate ; 

- principiul responsabilităţii  – fundamentat prin stabililirea de funcţii clare şi 
pentru care Preşedintele – Director General al  Casei de Asigurări de Sănătate Arad îşi 
asumă responsabilitatea în activitatea desfăşurată ;  

- principiul eficien ţei - bazat pe elaborarea şi aplicarea de politici adaptate la 
nevoile asiguraţilor, conform  unor obiective bine definite  şi a unor evaluări de impact 
prealabile ; acestea vor fi aplicate în termen util, pentru a nu genera costuri suplimentare ; 

- principiul coerenţei – presupune aplicarea politicilor publice în faza de 
elaborare şi implementare, în mod coerent şi usor de înţeles atât de către salariaţii Casei 
de Asigurări de Sănătate Arad, cât şi de către asiguraţi, în calitate de beneficiari ai 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate. 

      Aceste principii se axează pe  tactici manageriale coerente şi anume :  
a) realizarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile medicale de 

bază ; 
b) creşterea graduală a nivelului de trai prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 

sănătate şi prin  siguranţa actului medical ; 
c) apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici din ţările dezvoltate, 

concomitent cu scăderea morbidităţii. 
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Casa de Asigurări de Sănătate Arad intreprinde o serie de acţiuni menite să 
asigure echilibrul între sumele alocate sistemului asigurărilor sociale de sănătate la 
nivelul judeţului Arad şi necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor  specifice, 
respectiv : 

� controlul respectării drepturilor asiguraţilor la serviciile medicale, 
medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu şi în 
condiţiile legii ; 

� asigurarea calităţii serviciilor medicale acordate ; 
� respectarea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate la nivel local ; 
� informarea asiguraţilor în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce le revin ; 
� evaluarea gradului de satisfacere a acestora ; 
� implementarea strategiilor stabilite de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate ; 
� respectarea dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile instituţiei. 

 
     NOTĂ : 1) Indicatorii de performanţă sunt cei din ANEXA nr. 6 la Ordinul 

Preşedintelui CNAS nr. 799 / 07.09.2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
                    2) Conturile de execuţie ale CAS Arad (Venituri şi Cheltuieli) sunt 

cele încheiate la data de 31.12.2018. 
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     CAPITOLUL I – DATELE NECESARE EVALU ĂRII INDICATORILOR DE 
PERFORMANŢĂ 
 

                                              INDICATOR GENERAL 
1. CAPACITATEA MANAGERIAL Ă A PREŞEDINTELUI – DIRECTOR  

GENERAL (30%) : 
           a) capacitatea de previziune ; 
           b) capacitatea de organizare ; 
           c) capacitatea de conducere ; 
           d) capacitatea de coordonare ; 
           e) capacitatea de control şi evaluare. 

INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1. 
 

Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de 
scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare. 

Fără plăţi restante. 
 

5 puncte. 
 

2. 
 

Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de 
raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile 
de credite efectuate. 

100% faţă de deschiderea 
de credite. 

5 puncte. 
 

3. 
 

Evaluarea corectă a deschiderilor de credite 
bugetare pe domenii de asistenţă medicală, cu 
încadrarea în total credite bugetare aprobate. 

Evaluare corectă. 
 

5 puncte. 
 

4. 
 

Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea 
conţinutului în  machetele de raportare periodică 
şi ocazională. 

Respectarea cerinţelor. 
 

5 puncte. 
 
 

5. 
 

Respectarea termenelor de raportare privind 
situaţiile solicitate periodic sau ocazional. 

Respectarea termenelor. 
 

 5 puncte. 
  

6. 
 

Monitorizarea activităţii de suport de specialitate 
referitor la Platforma Informatică din Asigurările 
de Sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de 
asigurări de sănătate (CAS), cât şi pentru 
furnizorii de servicii medicale, farmaceutice, 
dispozitive medicale, angajatori şi asiguraţi, în 
raport cu incidentele constatate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). 

Între 95% şi 100%. 
 

 5 puncte. 
 

7. 
 

Monitorizarea trimestrială a consumului de 
medicamente, la nivel de denumire comună 
internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de 
experţi de la nivelul CNAS/CAS : 

x  x 

7a. 
 

DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la 
nivelul CNAS. 

100% rapoarte elaborate pe 
semestru. 

5 puncte. 
 

7b. 
 

DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la 
nivelul CAS. 

100% rapoarte elaborate pe 
semestru. 

5 puncte. 
 

8. 
 

Monitorizarea derulării contractelor. Peste 98% servicii 
medicale, medicamente, 

dispozitive medicale 
contractate, validate în 

SIUI şi decontate în ERP.  

5 puncte 
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Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

9. 
 

Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie 
a cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate şi suport privind utilizarea acestuia, care 
revin CAS, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

10. 
 

Monitorizarea activităţilor legate de introducerea 
datelor în sistemul informatic, producţia şi 
distribuţia cardului european, conform legislaţiei 
în vigoare. 

Peste 90%. 
 

5 puncte. 
 

11. 
 

Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor 
publicate pe site – urile CAS pentru toate 
domeniile de activitate şi a raportărilor on – line 
pentru furnizorii prevăzuţi de actele normative. 

100%. 
 

5 puncte. 
 
 

12. 
 

Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea 
în sistemul dosarului electronic de sănătate al 
pacientului (DES), de către furnizorii de servicii 
medicale, a informaţiilor şi datelor medicale 
stabilite prin actele normative în vigoare. 

Peste 75% din numărul 
asiguraţilor care au primit 

servicii medicale. 
 

5 puncte. 
  
 
 

13. 
 

Monitorizarea organizării întâlnirilor cu 
furnizorii de servicii medicale, de medicamente 
şi dispozitive medicale privind derularea 
relaţiilor contractuale şi respectarea actelor 
normative, precum şi utilizarea optimă a 
soluţiilor informatice. 

Cel puţin o 
întâlnire/trimestru/domeniu 

de asistenţă medicală. 
 

5 puncte 
 
 
 

14. 
 

Asigurarea respectării termenelor lunare de 
raportare electronică şi pe format hârtie a 
consumului de medicamente către CNAS, în 
vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate 
de deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă. 

Respectarea termenelor de 
raportare. 

     
 

5 puncte 
 
 
 
 

15*. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa 
medicală primară. 

33,60%. 
 

5 puncte. 
 
 

16*. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate clinică. 

33,33% . 
 

5 puncte. 
 
 

17*. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa 
medicală ambulatorie de specialitate paraclinică. 

35,48%. 
 

5 puncte. 
 

18*. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa 
medicală spitalicească şi în asistenţa medicală de 
recuperare şi reabilitare în unităţi sanitare cu 
paturi. 

35,71%. 
 

5 puncte. 
 

19*. 
 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii 
de medicamente cu sau fără contribuţie 
personală. 
 

33,33%. 
 

5 puncte. 
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Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

20*. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de 
control cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii 
de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu şi 
furnizorii de consultaţii de urgenţă medicală la 
domiciliu şi transport sanitar. 

34,18%. 
 

5 puncte. 
 

21. 
 

Stabilirea şi realizarea controalelor operative la 
entităţile controlate prin utilizarea PIAS. 

3% sau mai mult/trimestru. 
 

5 puncte. 
 

22. 
 
 

Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea 
acţiunilor de control : 
 - extragerea datelor din sistemul informatic unic 
integrat/sistemul naţional de prescriere 
electronică (SIUI/SIPE) pe baza unor 
criterii/filtre relevante. 
- interogarea simplă a datelor (persoane decedate, 
medicamente cu prescriere restricţionată, etc.) 
- folosirea rapoartelor SIUI la pregătirea / 
efectuarea acţiunilor de control. 

X 
 

DA 
 
 
 

DA 
 

DA 

5 puncte : 
 

1 punct 
 
 
 

2 puncte. 
 

2 puncte. 

23. 
 

Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma 
controalelor efectuate (sume încasate necuvenit 
din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate de către furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, amenzi 
contravenţionale ; la calculul indicatorului se vor 
lua în considerare numai sumele care au termen 
de recuperare/încasare în perioada de raportare). 

100%.  
 

5 puncte  
 
 

24. 
 

Introducerea în SIUI a datelor extrase din 
rapoartele de control. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

25. 
 

Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale 
cu privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi 
păstrarea integrităţii patrimoniului CAS, 
contractarea şi decontarea serviciilor medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale, 
constatată ca urmare a acţiunilor de control ale 
structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care 
a avut drept consecinţă prejudicierea fondului, 
pentru care au fost dispuse măsuri de recuperare 
a sumelor respective şi de constatare a unui 
management defectuos al Preşedintelui - Director 
General). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fără măsuri dispuse la 
nivelul CAS. 

 
 

5 puncte. 
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Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

26. 
 

Respectarea reglementărilor legale în vigoare 
privind contractarea serviciilor medicale 
spitaliceşti, respectiv) : 
a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
spitalizare de zi (existenţa structurilor 
avizate/aprobate de Ministerul Sănătăţii (MS), 
servicii contractate, tip de finanţare şi tarife). 
 b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute 
pentru spitalele finanţate în sistem grupe de 
diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG) 
pe baza indicatorilor care stau la baza 
contractării: paturi contractate, durata medie de 
spitalizare (DMS), indice de complexitate a 
cazurilor (ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), 
indicele de utilizare a paturilor, categoria în care 
este clasificat spitalul, suma contractată. 
c) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
de spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în 
secţiile/compartimentele de cronici (denumire 
secţie, cod secţie, tarif pe zi de spitalizare 
contractat). 

x 
 
 

Respectarea condiţiilor de 
contractare. 

 
 

Respectarea condiţiilor de 
contractare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea condiţiilor de 
contractare. 

 

x 
 
 

5 puncte. 
 
 
 

5 puncte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 puncte. 
 
 

27. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin 
rapoartele de control încheiate ca urmare a 
acţiunilor de control derulate de structurile de 
control din cadrul CAS. 

Implementarea măsurilor 
în termenele stabilite prin 

rapoartele de control. 

5 puncte. 

  
 NOTĂ :      *)  Acţiuni de control stabilite conform Planului de control pe anul 2018, aprobat de către     
                     Direcţia  Monitorizare, Control şi Antifraudă a CNAS, în luna ianuarie 2018.  
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                                                      INDICATOR GENERAL 
2. CAPACITATEA DE A OB ŢINE CELE MAI BUNE REZULTATE 

   CU RESURSELE DISPONIBILE (55%) 
a) utilizarea eficace a resurselor : 
a1) financiare ; 
a2) materiale ; 
a3) umane ; 
a4) de timp ; 
a5) informatice ; 
b) capacitatea de implementare a modificărilor legislative ; 
c) capacitatea de asumare a responsabilităţilor ; 
d) capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor ; 
e) creativitate şi spirit de ini ţiativă ; 
f) abilit ăţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către  
soluţii comun acceptate. 

INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual, din 
care : 

x x 

1.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală – activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru plata contravalorii medicamentelor cu şi 
fără contribuţie personală suportate de personalul 
contractual din unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru medicamente 40% - pensionarii cu pensii 
de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din 
veniturile proprii ale M.S. sub formă de 
transferuri către bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.). 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru medicamente pentru boli cronice cu risc 
crescut utilizate în programele naţionale cu scop 
curativ, din care : 

x x 

1.4.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de tratament pentru 
boli rare. 

100%. 
 

5 puncte. 
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 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1.4.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de tratament al bolilor 
neurologice. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de tratament al 
hemofiliei şi talasemiei. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.4. 
 
 

Plati realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul national de diabet zaharat. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de boli endocrine. 

99,98%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de transplant de 
organe, ţesuturi şi celule de origine umană. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de oncologie. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de sănătate mintală. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de diagnostic şi 
tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă 
performanţă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru materiale sanitare specifice utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ, din care : 

x x 

1.5.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de diabet zaharat. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de diabet zaharat-
pompe insulină şi materiale consumabile. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de ortopedie. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Subprogramul de tratament al surdităţii 
prin proteze auditive implantabile. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
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 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1.5.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de terapie intensivă a 
insuficienţei hepatice. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de tratament pentru 
boli rare. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de boli 
cardiovasculare. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 

1.5.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Programul naţional de sănătate mintală. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.5.9. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru Subprogramul de reconstrucţie mamară 
după afecţiuni oncologice prin endoprotezare. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 
 

1.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru dispozitive şi echipamente medicale. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală primară – activitate 
curentă. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 

1.9. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală primară acordată prin 
centrele de permanenţă. 

99,97%. 
 
 

5 puncte. 
 

1.10. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală pentru specialităţi 
clinice. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 
 

1.11. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală stomatologică –   
activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 
 

1.12. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru plata contravalorii serviciilor 
stomatologice suportate de personalul contractual 
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 

100%. 
 

5 puncte. 
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 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1.13. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice – activitate 
curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.14. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - 
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la 
pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET – CT. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.15. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume 
pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet 
zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate 
(HbA1c). 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.16. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în centrele medicale multifuncţionale –  
activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.17. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii serviciilor medicale din centrele 
medicale multifuncţionale suportate de personalul 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.18. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.19. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.20. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale – Subprogramul de 
diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi 
biomolecular al leucemiei acute. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.21. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale – Subprogramul de 
radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

 1.22. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale – Programul naţional de 
diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înalta 
performanţă. 

100%. 
 

5 puncte. 
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crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

1.23. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală în unitati sanitare cu 
paturi de recuperare – reabilitare a sănătăţii. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.24. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru asistenţa medicală – îngrijiri medicale la 
domiciliu. 

99,60%. 
 

5 puncte. 
 

1.25. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual 
pentru prestaţii medicale acordate în baza 
documentelor internaţionale. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.26. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
cheltuielile de administrare şi functionare a CAS, 
din care : 

x x 

1.26.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
Titlul I – Cheltuieli de personal. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.26.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
cheltuieli materiale. 

99,90%. 
 

5 puncte. 
 

1.26.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
cheltuieli de capital. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 

1.26.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
sume primite de la Uniunea Europeană/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări – Fondul European de Dezvoltare 
Regională. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.26.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual la 
sume primite de la Uniunea Europeană/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări – Fondul Social European. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

1.27. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la 
creditele bugetare deschise trimestrial/anual pe 
total cheltuieli conform titlului IX – Asistenţa 
socială. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual, din care : 

x x 

2.1. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
medicamente cu şi fără contribuţie personală –    
activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
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crt. 
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Valoare de apreciere 

Cuantificarea 
valorii de 
apreciere 

2.2. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
medicamente cu şi fără contribuţie personală –  
medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii 
de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din 
veniturile proprii ale M.S. sub formă de 
transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.3. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate în programele naţionale cu scop curativ. 

99,68% 5 puncte 

2.4. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
materialele sanitare specifice utilizate în 
programele naţionale cu scop curativ. 

99,18%. 
 

5 puncte. 
 

2.5. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
servicii medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală. 

99,25% 5 puncte 

2.6. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
dispozitive şi echipamente medicale. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.7. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală primară – activitate curentă. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.8. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală primară acordată prin centrele 
de permanenţă. 

99,95%. 
 

5 puncte. 
 

2.9. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
specialităţi clinice. 

99,05%. 
 

5 puncte. 
 

2.10. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală stomatologică. 
 
 

100%. 
 

5 puncte. 
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Cuantificarea 
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2.11. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
specialităţi paraclinice – activitate curentă. 

99,41%. 
 

5 puncte. 
 

2.12. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
servicii asigurate în ambulatoriu în cadrul 
programelor naţionale de sănătate curative. 

100%.  2 puncte. 
 

2.13. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală în centrele medicale 
multifuncţionale. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.14. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport 
sanitar. 

99,88%. 
 

5 puncte. 
 

2.15. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală în spitale generale – activitate 
curentă. 

99,91%. 
 

5 puncte. 
 

2.16. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
servicii asigurate în unităţi sanitare cu paturi în 
cadrul programelor naţionale de sănătate 
curative. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.17. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi de 
recuperare – reabilitare a sănătăţii. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.18. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
asistenţa medicală – îngrijiri medicale la 
domiciliu. 

99,92%. 
 

5 puncte. 
 

2.19. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
prestaţii medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.20. 
 

Creditele de angajament realizate trim./anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital. 

100%. 
 

5 puncte. 
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2.21. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
sume primite de la Uniunea Europeană/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări – Fondul European de Dezvoltare 
Regională. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

2.22. 
 

Creditele de angajament realizate 
trimestrial/anual raportate la creditele de 
angajament aprobate trimestrial/anual pentru 
sume primite de la Uniunea Europeană/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări – Fondul Social European. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

3. 
 

Credite de angajament contractate peste cele 
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de 
asistenţă medicală. 

Încadrarea în creditele de  
de angajament aprobate 

5 puncte. 
 
 

4. 
 

Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, 
precum şi transmiterea la termen a acestora 
privind fundamentarea proiectului de buget al 
F.N.U.A.S.S. şi a proiectului de rectificare a 
bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii 
macroeconomici comunicaţi de CNAS prin 
scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie 
lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S. 

Evaluarea corectă şi reală. 
 

5 puncte. 
 

5. 
 

Monitorizarea gestiunii curente a resurselor 
umane şi a funcţiilor publice : 
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în 
portalul de management al funcţiilor publice şi 
funcţionarilor publici.  
b) neconcordanţe în portalul de management faţă 
de structura existentă. 

x 
 

Peste 99%. 
 
 

    Neconcordanţe sub 5%. 
    

x 
 

5 puncte. 
 
 

5 puncte. 
 

6. 
 
 

Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise către CNAS formularele europene 
E125 RO, E127 RO, precum şi alte situaţii 
solicitate în domeniul relaţiilor internaţionale : 
a) Pentru formularele europene E125 RO, E127 
RO. 
 b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale. 

x 
 
 

 
În termen. 

 
Respectarea termenului de 

raportare. 

x 
 
 
 

5 puncte. 
 

5 puncte. 
 

7. 
 
 

Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 
RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere 
bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor 
externe returnate de CNAS din totalul celor 
transmise, ca urmare a completării defectuoase a 
acestora, datorită nerespectarii dispoziţiilor legale 
în vigoare. 

Sub 5%. 
 

5 puncte. 
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8. 
 

Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, 
emise de instituţiile competente din statele 
membre ale Uniunii Europene/Spaţiului 
Economic European/Elveţia, prelucrate la nivelul 
casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat 
întocmirea de solicitări pentru acordare de 
prevedere bugetară sau contestarea acestora, 
precum şi transmiterea acestora la CNAS), din 
totalul formularelor transmise de CNAS pe 
parcursul unui an calendaristic.. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

9. 
 

Respectarea formatului standardizat (atât a celui 
pe hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin 
Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
rambursarea şi recuperarea cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 
documentelor internaţionale cu prevederi în 
domeniul sănătăţii la care România este parte, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin 
circularele transmise de CNAS pentru toate 
documentele întocmite şi transmise de CAS în 
vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 
documentelor internaţionale cu prevederi în 
domeniul sănătăţii. 

Respectarea formatului 
standardizat. 

 

5 puncte 
 
 

10. 
 

Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor 
raportată la creditele bugetare deschise pentru 
prestaţii acordate în baza Hotărârii Guvernului 
nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind asistenţa medicală 
transfrontalieră. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

11. 
 

Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise solicitările pentru acordare de 
prevedere bugetară. 

În termen. 
 

5 puncte. 
 

12. 
 

Ponderea solicitărilor pentru acordare de 
prevedere bugetară, ca urmare a completării 
defectuoase a acestora, datorită nerespectării 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

Sub 5%. 
 

5 puncte. 
 

13. 
 

Transmiterea de date neconcordante între CNAS, 
instanţele judecătoreşti sau partea adversă a 
CNAS, în dosarele în care CNAS este parte. 

0 
 

5 puncte. 
 

14. 
 

Număr de litigii pierdute prin Comisia de 
arbitraj. 

0 
 

5 puncte. 
 

15. 
 

Respectarea termenelor de transmitere a 
documentelor către CNAS, în vederea elaborării 
proiectelor de acte normative. 

În termen. 
 

5 puncte. 
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16. 
 

Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la 
echipamente şi licenţe IT. 

DA. 
 

5 puncte. 
 

17. 
 
 

Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la 
patrimoniul aferent imobilelor (construcţii / 
terenuri) aflate în administrarea/proprietatea 
CAS, date ce vizează inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public/privat al statului în 
extrasele de carte funciară, precum şi valoarea de 
inventar a acestora. 

Concordanţa datelor. 
 

5 puncte. 
 

18. 
 
 

Monitorizarea procesului de reevaluare a 
activelor fixe corporale în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin 
OMEF nr. 3.471/2008, cu completările ulterioare. 

   Reevaluarea activelor fixe 
corporale. 

 

5 puncte. 
 
 

19. 
 
 

Monitorizarea demersurilor legale privind 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public/privat al statului şi/sau 
actualizarea documentaţiei cadastrale şi a 
extraselor de carte funciară aferente, după caz, 
demersuri ce urmează să se întreprindă în termen 
de 5 zile de la data producerii oricăror modificări 
cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent 
imobilelor aflate în administrarea/proprietatea 
CAS. 

Actualizarea inventarului 
centralizat. 

 

5 puncte. 
 
 

20. 
 
 

Respectarea obligaţiilor legale cu privire la 
politicile de securitate şi confidenţialitate a 
datelor, precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

DA. 
 

5 puncte. 
 

21. 
 
 

Respectarea obligaţiei CAS de a asigura 
informarea asiguraţilor conform prevederilor 
legale. 

DA. 
 

5 puncte. 
 

22. 
 

Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza 
chestionarului de evaluare, aprobat prin Ordinul 
Preşedintelui CNAS – un chestionar pe semestru. 

100%. 
 
 

5 puncte. 
 
 

23. 
 

Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu 
paturi şi centre de dializă aflate în relaţie 
contractuală cu CAS privind raportarea 
electronică în PIAS a consumului de 
medicamente prin farmaciile cu circuit închis. 

100%. 
 

5 puncte. 
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24. 
 

Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor 
statistice trimestriale privind activitatea 
desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, pe baza 
contractelor încheiate de CAS cu aceştia. 

Respectarea termenului de 
raportare 

 

5 puncte. 
 
 

25. 
 

Respectarea termenelor de raportare a 
indicatorilor specifici aferenţi programelor / 
subprogramelor naţionale de sănătate curative. 

Respectarea termenului de 
raportare. 

 

5 puncte. 
 
 

26. 
 

Respectarea machetelor de raportare fără regim 
special a indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate curative (respectarea formatului, 
formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin 
note/precizări, ordinea tabelelor). 

Respectarea tuturor 
machetelor. 

 

5 puncte. 
 
 

27. 
 

Corectitudinea datelor din machetele de raportare 
fără regim special a indicatorilor specifici 
aferenţi programelor/subprogramelor naţionale 
de sănătate curative. 

Corectitudinea datelor din 
machetele pentru toate 
programele naţionale de 
sănătate curative.  

5 puncte. 
 
 
 
 

28. 
 

Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în 
machetele de raportare fără regim special a 
indicatorilor specifici aferenţi programelor / 
subprogramelor naţionale de sănătate curative şi 
datele existente în SIUI. 

Concordanţa pentru toate 
programele/subprogramele 
naţionale de sănătate curative. 
 
 

5 puncte. 
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                                              INDICATOR GENERAL 
3. COMPETENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE DECIZIONAL Ă (10%) 

    - capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la 
timp a tuturor atribu ţiilor ce revin Preşedintelui – Director General asumate prin contractul de 
management ; 
    - respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru : 
       - realizarea atribuţiilor ; 
       - respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS ; 
       - respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de Presedinte – Director General, precum şi în 
exercitarea activităţii personalului din subordine. 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificare
a valorii de 
apreciere 

1. 
 
 

Respectarea cerinţelor formulate în machetele de 
raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de 
specialitate, referitoare la :  

x x 

1.1. 
 

Corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor 
formulate prin note/precizări). 

Respectarea tuturor 
cerinţelor. 

 

5 puncte. 
 
 

1.2. 
 

Respectarea termenelor de raportare. Respectarea termenelor de 
raportare. 

5 puncte. 
 

2. 
 
 

Gradul de implementare a recomandărilor 
formulate în rapoartele de audit intern, cu 
termene de implementare în perioada de 
raportare.  

100%  
 

5 puncte. 
 

3. 
 
 

Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii 
de audit desfăşurate de Direcţia Audit Public 
Intern (DAPI), pentru fiecare din obiectivele 
urmărite, conform raportului de audit intern 
finalizat în perioada de raportare. 

Nu este cazul 
 

5 puncte. 
 
 
 

4. 
 
 

Nivelul de implementare a standardelor de 
control intern/managerial la nivelul CAS. 

100%. 
 

5 puncte. 
 

5. 
 

Registrul riscurilor. Identificarea riscurilor şi 
aprobarea/actualizarea 
registrului riscurilor. 

5 puncte. 
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                                                  INDICATOR GENERAL 
4. Corectitudine şi loialitate (5%) 

    - relaţia cu CNAS ; 
    - relaţia cu asiguraţii ; 
    - relaţia cu furnizorii ; 
    - relaţia cu media ; 
    - relaţia cu alţi parteneri din sistem ;  
    - relaţia cu subalternii ; 
    - utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS Arad. 

     
INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. 
crt. 

 
Indicatorul de performan ţă 

 
Valoare de apreciere 

Cuantificare
a valorii de 
apreciere 

1. 
 

Management proactiv în domeniul relaţiilor 
publice : 

x x 

1.1. 
 

Analiză imagine. Pozitivă. 
 

5 puncte 
 

1.2. 
 
 

Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor 
în media în scopul promovării imaginii 
sistemului de asigurări de sănătate şi informării 
asiguraţilor. 

Articole pozitiv -
informative - peste 60%. 

 

5 puncte. 
 
 

2. 
 
 

Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi 
apelurile TelVerde înregistrate şi la care s-a 
transmis răspunsul de către CAS. 

Transmis în termen. 
 

5 puncte. 
 

3. 
 
 

Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media 
(conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi 
radio local). 

4 – 6 evenimente. 
 

5 puncte. 
 

4. 
 
 

Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi 
actualizare pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor 
conform prevederilor Contractului-cadru şi 
normelor. 

DA. 
 

5 puncte. 
 

5. 
 
 

Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de 
administraţie. 

Cel puţin o şedinţă pe lună.  
     

5 puncte. 
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     CAPITOLUL II – REZULTATELE OB ŢINUTE DIN ANALIZA 
INDICATORILOR DE PERFORMAN ŢĂ PENTRU PERIOADA EVALUAT Ă 
 

                                              INDICATOR GENERAL 
1. CAPACITATEA MANAGERIAL Ă A PREŞEDINTELUI – DIRECTOR  

GENERAL (30%) : 
           a) capacitatea de previziune ; 
           b) capacitatea de organizare ; 
           c) capacitatea de conducere ; 
           d) capacitatea de coordonare ; 
           e) capacitatea de control şi evaluare. 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

1. Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de scadenţă 
la sfârşitul perioadei de raportare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Fără plăţi restante. 
 
x 
x 

0 lei. 
 

100%. 
 5 puncte. 

2. Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de 
raportare din deschiderile de credite efectuate. 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100% faţă de 
deschiderea de 

credite. 
 

               x  
x 

Deschidere credite = 
446.739,73 lei 

Plăţi = 
446.736,45 lei 

               100%. 
5 puncte. 

3. Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe 
domenii de asistenţă medicală, cu încadrarea în total credite 
bugetare aprobate. 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Evaluare corectă. 
 
 
 
x 
x 

Credite bugetare = 
404.889,35 lei 

Deschideri bugetare = 
404.886,87 lei 

100%. 
5 puncte. 

4. Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea 
conţinutului în  machetele de raportare periodică şi 
ocazională. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
cerinţelor. 

 
x  
x 

Respectarea cerinţelor. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

5. Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile 
solicitate periodic sau ocazional. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
termenelor. 

x   
x 

Respectarea termenelor. 
 

100%. 
 5 puncte. 

6. Monitorizarea activităţii de suport de specialitate 
referitor la Platforma informatică din asigurările de 
sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de 
sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii 
medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, angajatori şi 
asiguraţi, în raport cu incidentele constatate de Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Între 95% şi 100%. 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

Între 95% şi 100%. 
 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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 Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

7. Monitorizarea trimestrială a consumului de 
medicamente, la nivel de denumire comună internaţională 
(DCI), aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul 
CNAS/CAS* : 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

7a. DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul 
CNAS. 
 

Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100% rapoarte 
elaborate pe 
semestru. 

x 
x 

100% rapoarte elaborate 
pe semestru. 

 
100%. 

5 puncte. 
7b. DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul 
CAS. 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100% rapoarte 
elaborate pe 
semestru. 

x  
x 

100% rapoarte elaborate 
pe semestru. 

 
100%. 

5 puncte. 
8. Monitorizarea derulării contractelor. 
 
 
 
 
 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 98% servicii 
medicale, 

medicamente, 
dispozitive 
medicale 

contractate, validate 
în SIUI şi decontate 

în ERP. 
x  
x 

Peste 98% servicii 
medicale, medicamente, 

dispozitive medicale 
contractate, validate în 
SIUI şi decontate în 

ERP. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

9. Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a 
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi suport 
privind utilizarea acestuia, care revin CAS, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
 
 
x  
x 

100%. 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

10. Monitorizarea activităţilor legate de introducerea 
datelor în sistemul informatic, producţia şi distributia 
cardului european, conform legislaţiei în vigoare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 90%. 
 
 
x  
x 

Peste 90%. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

11. Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor 
publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de 
activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii 
prevăzuţi de actele normative. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
 
 
x 
x 

100%. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

12. Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în 
sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului 
(DES), de către furnizorii de servicii medicale, a 
informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele 
normative în vigoare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 75% din 
numărul 

asiguraţilor care au 
primit servicii 

medicale. 
x 
x 
 

Peste 75% din numărul 
asiguraţilor care au 

primit servicii medicale. 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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 Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

13. Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de 
servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale 
privind derularea relaţiilor contractuale şi respectarea 
actelor normative, precum şi utilizarea optimă a soluţiilor 
informatice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Cel puţin o 
întâlnire/trimestru/ 

domeniu de 
asistenţă medicală. 

 
x 
x 

Cel puţin o 
întâlnire/trimestru/ 

domeniu de asistenţă 
medicală. 

 
100%. 

5 puncte. 
14. Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare 
electronică şi pe format hârtie a consumului de 
medicamente către CNAS, în vederea stabilirii contribuţiei 
trimestriale datorate de deţinătorii de autorizaţie de puneră 
pe piaţă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
termenelor de 

raportare. 
 
 
x 
x 

Respectarea termenelor 
de raportare. 

 
 
 

100%. 
5 puncte. 

15*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
x 
x 

84/ 250 = 33,60% 
 

100%. 
5 puncte. 

16*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie 
de specialitate clinică. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
 
x 
x 

29/87 = 33,33%. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

17*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie 
de specialitate paraclinică. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
x 
x 

11/31 = 35,48%. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

18*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească 
şi în asistenţa medicală de recuperare şi reabilitare în 
unităţi sanitare cu paturi. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
 
 
x 
x 

5/14 = 35,71%. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

19*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente 
cu sau fără contribuţie personală. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
 
x 
x 

34/102 = 33,33%. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

20*. Realizarea conform planificării a acţiunii de control 
cel puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive 
medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de consultaţii 
de urgenţă medicală la domiciliu şi transport sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Peste 33,3% 
 
 
 
x 
x 

27/79 = 34,18% 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

21. Stabilirea şi realizarea controalelor operative la 
entităţile controlate prin utilizarea PIAS. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

3% sau mai 
mult/trimestru. 

x 
x 

3% sau mai 
mult/trimestru. 

100%. 
5 puncte. 
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 Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

22. Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de 
control : 
- extragerea datelor din sistemul informatic unic 
integrat/sistemul naţional de prescriere electronică 
(SIUI/SIPE) pe baza unor criterii/filtre relevante. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
- interogarea simplă a datelor (persoane decedate, 
medicamente cu prescriere restricţionată, etc.) 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
- folosirea rapoartelor SIUI la pregătirea / efectuarea 
acţiunilor de control. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

x 
 

DA 
 
 
x 
x 

DA 
 
x 
x 

DA 
 
x 
x 

5 puncte 
-------------------- 

DA 
 
 

100% 
1 punct 

DA 
 

100% 
2 puncte 

DA 
 

100% 
2 puncte 

23. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma 
controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din Fondul 
naţional unic de asigurari sociale de sănătate de către 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, amenzi contravenţionale ; la calculul 
indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care 
au termen de recuperare/încasare în perioada de raportare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100,00%  
 
  
 
 
 
 
x 
x 

537,831 mii lei 
---------------- = 100,00% 
537,831 mii lei  
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

24. Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de 
control. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
x 
x 

100%. 
 

100%. 
 5 puncte. 

25. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu 
privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea 
integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi decontarea 
serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor 
medicale, constatată ca urmare a acţiunilor de control ale 
structurii de specialitate din cadrul CNAS şi care a avut 
drept consecinţă prejudicierea fondului, pentru care au fost 
dispuse măsuri de recuperare a sumelor respective şi de 
constatare a unui management defectuos al Preşedintelui-
Director General. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Fără măsuri dispuse 
la nivelul CAS 

Arad 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 
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26. Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind 
contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv : 
a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate de 
Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de 
finanţare şi tarife). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
 b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru spitalele 
finanţate în sistem grupe de diagnostice (Diagnostic 
Related Groups - DRG) pe baza indicatorilor care stau la 
baza contractării: paturi contractate, durata medie de 
spitalizare (DMS), indice de complexitate a cazurilor 
(ICM), tariful pe caz ponderat (TCP), indicele de utilizare a 
paturilor, categoria în care este clasificat spitalul, suma 
contractată. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
c) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în 
secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, cod 
secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
 

x 
 

Respectarea 
condiţiilor de 
contractare. 

 
x 
x 

Respectarea  
condiţiilor de 
contractare. 

 
 
 
 
 
 
x 
x 

Respectarea 
condiţiilor de 
contractare. 

x 
x 

x 
 

Respectarea condiţiilor 
de contractare. 

 
 

100%. 
5 puncte. 

Respectarea condiţiilor 
de contractare. 

 
 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

Respectarea condiţiilor 
de contractare. 

 
100%. 

5 puncte. 
 

27. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin 
rapoartele de control încheiate ca urmare a acţiunilor de 
control derulate de structurile de control din cadrul CAS. 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Implementarea 
măsurilor în 

termenele stabilite 
prin rapoartele de 

control. 
x 
x 

Implementarea 
măsurilor 

 
 
 

100% 
5 puncte. 

 
  NOTĂ :     *)  Acţiuni de control stabilite conform Planului de control pe anul 2018, aprobat de către     
                     Direcţia  Monitorizare, Control şi Antifraudă a CNAS, în luna ianuarie 2018.  
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                                               INDICATOR GENERAL 
2. CAPACITATEA DE A OB ŢINE CELE MAI BUNE REZULTATE 

CU RESURSELE DISPONIBILE (55%) 
a) utilizarea eficace a resurselor : 
a1) financiare ; 
a2) materiale ; 
a3) umane ; 
a4) de timp ; 
a5) informatice ; 
b) capacitate de implementare a modificărilor legislative ; 
c) capacitate de asumare a responsabilităţilor ; 
d) capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor ; 
e) creativitate şi spirit de ini ţiativă ; 
f) abilit ăţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către  
soluţii comun acceptate. 

INDICATORI SPECIFICI 
Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual, din care : 

x  
 

x 
 

1.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente cu 
şi fără contribuţie personală - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

62.753,86 mii lei. 
 
 
x 
x 

62.753,86 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.2.  Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală suportate de personalul contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 
40% - pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a 
fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de 
transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

2.303,00 mii lei. 
 
 
 
 
 
x  
x 

2.303,00 mii lei. 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru medicamente 
pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ, din care : 

x 
 
 
 

x 
 
 
 

1.4.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de tratament pentru boli rare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

2.885,60 mii lei 
 
 
x 
x 

2.885,60 mii lei 
 
 

100% 
5 puncte 



 29 

Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

1.4.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de tratament al bolilor neurologice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

 1.4.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

433,27 mii lei. 
 
 
x 
x 

433,27 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de diabet zaharat. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

23.834,99 mii lei. 
 
 
x 
x 

23.834,99 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de boli endocrine. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

23,89 mii lei. 
 
 
x 
x 

23,89 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

481,24 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

481,24 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de oncologie. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

14.066,71 mii lei. 
 
 
x 
x 

1.066,71 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de sănătate mintală. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

 0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de 
înaltă performanţă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale 
sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop 
curativ, din care : 
 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
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Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 
1.5.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de diabet zaharat. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

1.679,71  mii lei. 
 
 
x 
x 

1.679,71 mii lei. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

1.5.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de diabet zaharat-pompe insulină şi materiale 
consumabile. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

19,16   mii lei.           
 
 
 
x 
x 

19,16 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5  puncte. 

1.5.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
national de ortopedie. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

775,30 mii lei. 
 
 
x 
x 

775,30 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.5.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de 
tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

                  100%. 
5 puncte. 

1.5.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100% 
5 puncte 

1.5.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de tratament pentru boli rare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

1.5.7. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de boli cardiovasculare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

85,59 mii lei. 
 
 
x 
x 

85,59 mii lei. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

1.5.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Programul 
naţional de sănătate mintală. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.5.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru Subprogramul de 
reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin 
endoprotezare.  
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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1.6. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii medicale 
de hemodializă şi dializă peritoneală. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.631,72 mii lei. 
 
 
x 
x 

15.631,72 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.7.  Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru dispozitive şi 
echipamente medicale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

4.426,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

4.426,00 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.8. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală primară - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

42.964,82 mii lei. 
 
 
x 
x 

42.964,82 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală primară acordată prin centrele de permanenţă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

8.634,53 mii lei. 
 
 
x 
x 

8.632,06 mii lei. 
 
 

99,97% 
5 puncte 

1.10. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi clinice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

20.782,00 mii lei. 
 
x 
x 

20.782,00 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.11. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală stomatologică - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

4.019,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

4.019,00 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.12. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii serviciilor stomatologice suportate de 
personalul contractual din unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.13. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.881,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

15.881,00 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.14. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - Subprogramul de 
monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni 
oncologice prin PET-CT. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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1.15. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume pentru 
evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin 
dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

14,30 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

14,30 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.16. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în centrele medicale multifuncţionale - activitate 
curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

1.374,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

1.374,00 mii lei. 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

1.17. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii serviciilor medicale din centrele medicale 
multifuncţionale suportate de personalul contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
  
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
  
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.18. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

742,78 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

742,78 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.19. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

160.870,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

160.870,00 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.20. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Subprogramul de diagnostic 
imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei 
acute. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

1.21. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Subprogramul de radioterapie 
a bolnavilor cu afecţiuni oncologice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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1.22. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Programul naţional de 
diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă 
performanţă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.23. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în unitati sanitare cu paturi de recuperare-
reabilitare a sănătăţii. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.24. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală - îngrijiri medicale la domiciliu. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

911,22 mii lei. 
 
 
x 
x 

911,22 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.25. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestaţii 
medicale acordate în baza documentelor internaţionale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.734,28 mii lei. 
 
 
x 
x 

15.734,27 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.26. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de 
administrare şi functionare a CAS, din care : 

x x 

1.26.1. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul I - Cheltuieli de 
personal. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

5.145,19 mii lei. 
 
 
x 
x 

5.145,14 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.26.2. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli materiale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

740,16 mii lei. 
 
x 
x 

739,41 mii lei. 
 

99,90%. 
5 puncte. 

1.26.3. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de capital. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 

100%. 
 5puncte. 

1.26.4. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la 
Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

 0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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1.26.5. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite de la 
Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări - Fondul Social European. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

1.27. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pe total cheltuieli 
conform titlului IX - Asistenţa socială. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

35.965,03 mii lei. 
 
 
x 
x 

35.965,03 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual, din care : 

x x 

2.1. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

70.430,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

70.430,00 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.2. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală - medicamente 40% pentru pensionarii cu pensii 
de până la 700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile 
proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul 
F.N.U.A.S.S. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

2.309,00 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

2.309,00 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.3. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli cronice 
cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop 
curativ. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

53.811,56 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

53.640,73 mii lei. 
 
 
 
 

99,68%. 
5 puncte. 

2.4. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru materialele sanitare specifice 
utilizate în programele naţionale cu scop curativ. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

3.058,68 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

3.033,57 mii lei. 
 
 
 

99,18%. 
5 puncte. 

2.5. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii medicale de hemodializă şi 
dializă peritoneală. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.945,25 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

15.825,91 mii lei. 
 
 
 

99,25%. 
5 puncte. 
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2.6. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente 
medicale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

4.855,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

4.884,85 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.7. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară - 
activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

42.767,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

42.766,53 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.8. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară acordată 
prin centrele de permanenţă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

9.272,91 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

9.267,83 mii lei. 
 
 
 

99,95%. 
5 puncte. 

2.9. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru specialităţi clinice. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

20.986,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

20.786,96 mii lei. 
 
 

99,05%. 
5 puncte. 

2.10. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală stomatologică. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

4.072,00 mii lei. 
 
 
x 
x 

4.071,98 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.11. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru specialităţi paraclinice - activitate 
curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.730,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

15.637,68 mii lei. 
 
 
 

99,41 %. 
5 puncte. 

2.12. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii asigurate în ambulatoriu în 
cadrul programelor naţionale de sănătate curative**. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

14,16 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

14,16 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.13. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în centrele 
medicale multifuncţionale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

1.362,73 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

1.362,71 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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2.14. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

721,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

720,15 mii lei. 
 
 
 

99,88%. 
5 puncte. 

2.15. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale 
generale - activitate curentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

161.618,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

161.478,92 mii lei. 
 
 
 

99,91%. 
5 puncte. 

2.16. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unităţi sanitare 
cu paturi în cadrul programelor naţionale de sănătate 
curative. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.17. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi 
sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a sănătăţii. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.18. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri 
medicale la domiciliu. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

881,00 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

880,28 mii lei. 
 
 
 

99,92%. 
5 puncte. 

2.19. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate în baza 
documentelor internaţionale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

15.734,28 mii lei. 
 
 
 
x 
x 

15.734,27 mii lei. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.20. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

2.21. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea 
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare Regională. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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2.22. Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea 
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări - Fondul Social European. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0 mii lei. 
 
 
 
 
x 
x 

0 mii lei. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

3. Credite de angajament contractate peste cele aprobate pe 
trimestre pe orice domeniu de asistenţă medicală. 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Încadrarea în 
creditele de 
angajament 
aprobate. 

x 
x 

DA 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

4. Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, precum şi 
transmiterea la termen a acestora privind fundamentarea 
proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. şi a proiectului de 
rectificare a bugetului F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii 
macroeconomici comunicaţi de CNAS prin scrisoarea-
cadru, precum şi contul de execuţie lunar/trimestrial/anual 
al F.N.U.A.S.S. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Evaluarea corectă 
şi reală. 

 
 
 
 
 
x 
x 

Evaluarea corectă şi 
reală. 

 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

5. Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane şi a 
funcţiilor publice : 
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul de 
management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici.  
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
b) neconcordanţe în portalul de management faţă de 
structura existentă. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

x  
 

Peste 99%. 
 
x 
x 

Neconcordanţe 
 sub 5%. 

x 
x 

x 
 

Peste 99%. 
 

100%. 
5 puncte. 

Neconcordanţe 
 sub 5%. 
100%. 

5 puncte. 
6. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise către CNAS formularele europene E125 RO, 
E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în domeniul 
relaţiilor internaţionale : 
a) Pentru formularele europene E125 RO, E127 RO. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 
 b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale. 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

x 
 
 
 

În termen. 
x 
x 

Respectarea 
termenului de 

raportare. 
x 
x 

x 
 
 
 

În termen. 
100%. 

5 puncte. 
Respectarea termenului 

de raportare. 
 

100%. 
 5 puncte. 
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7. Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 RO, 
solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară, 
cererilor pentru efectuarea plăţilor externe returnate de 
CNAS din totalul celor transmise, ca urmare a completării 
defectuoase a acestora, datorită nerespectarii dispoziţiilor 
legale în vigoare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Sub 5%. 
 
 
 
 
 
x 
x 

Sub 5%. 
 
 
 
 
 

100%. 
 5puncte. 

8. Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, emise 
de instituţiile competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, prelucrate 
la nivelul casei de asigurări de sănătate (având ca rezultat 
întocmirea de solicitări pentru acordare de prevedere 
bugetară sau contestarea acestora, precum şi transmiterea 
acestora la CNAS), din totalul formularelor transmise de 
CNAS pe parcursul unui an calendaristic. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

100%. 
 
 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

9. Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe 
hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând 
asistenţa medicală acordată în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care 
România este parte, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS pentru 
toate documentele întocmite şi transmise de CAS în 
vederea rambursării şi recuperării cheltuielilor 
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 
documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul 
sănătăţii. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
formatului 

standardizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

10. Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată la 
creditele bugetare deschise pentru prestaţii acordate în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind asistenţa medicală 
transfrontalieră. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

1.018,24 mii lei 
 
 
 
 
x 
x 

1.018,24 mii lei 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

11. Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise solicitările pentru acordare de prevedere 
bugetară. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

În termen. 
 
 
x 
x 

În termen. 
 
 

100%. 
5 puncte. 
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Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

12. Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere 
bugetară, ca urmare a completării defectuoase a acestora, 
datorită nerespectării dispoziţiilor legale în vigoare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Sub 5%. 
 
 
x 
x 

Sub 5%. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

13. Transmiterea de date neconcordante între CNAS, 
instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, în 
dosarele în care CNAS este parte. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0. 
 
 
x 
x 

0. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

0. 
x 
x 

0. 
100%. 

5 puncte. 
15. Respectarea termenelor de transmitere a documentelor 
catre CNAS, în vederea elaborării proiectelor de acte 
normative. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

În termen. 
 
 
x 
x 

În termen. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

16. Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la 
echipamente şi licenţe IT. 
Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la 
echipamente şi licenţe IT. 

DA. 
 
x 
x 

DA. 
 

100%. 
5 puncte. 

17. Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la 
patrimoniul aferent imobilelor (construcţii / terenuri) aflate 
în administrarea/proprietatea CAS, date ce vizează 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public/privat al statului în extrasele de carte funciară, 
precum şi valoarea de inventar a acestora. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Concordanţa 
datelor. 

 
 
 
 
x 
x 

Concordanţa datelor. 
 
 
 
 
 

100% 
5 puncte 

18. Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor fixe 
corporale în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 
3.471/2008, cu completările ulterioare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Reevaluarea 
activelor fixe 

corporale. 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

Reevaluarea activelor 
fixe corporale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 
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Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

19. Monitorizarea demersurilor legale privind actualizarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public/privat al statului şi/sau actualizarea documentaţiei 
cadastrale şi a extraselor de carte funciară aferente, după 
caz, demersuri ce urmează să se întreprindă în termen de 5 
zile de la data producerii oricăror modificări 
cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent imobilelor 
aflate în administrarea/proprietatea CAS. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Actualizarea 
inventarului 
centralizat. 

 
 
 
 
 
x  
x 

Actualizarea inventarului 
centralizat. 

 
 
 
 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

20. Respectarea obligaţiilor legale cu privire la politicile de 
securitate şi confidenţialitate a datelor, precum şi a Legii 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

DA. 
 
 
 
 
x 
x 

DA. 
 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

21. Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea 
asiguraţilor conform prevederilor legale. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

DA. 
 
x 
x 

DA. 
 

100%. 
5 puncte. 

22. Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza 
chestionarului de evaluare, aprobat prin Ordinul 
Preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
 
x 
x 

100%. 
 
 

100%. 
5 puncte. 

23. Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu paturi şi 
centre de dializă aflate în relaţie contractuală cu CAS 
privind raportarea electronică în PIAS a consumului de 
medicamente prin farmaciile cu circuit închis. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
 
 
x 
x 

100%. 
 
 
 

100%. 
5 puncte. 

24. Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor 
statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată de 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale, pe baza contractelor încheiate de CAS cu aceştia. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
termenului de 

raportare. 
 

              x 
x 

Respectarea termenului 
de raportare. 

 
 

100%. 
5 puncte. 

25. Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor 
specifici aferenţi programelor / subprogramelor naţionale 
de sănătate curative. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
termenului de 

raportare. 
x 
x 

Respectarea termenului 
de raportare. 

 
100%. 

5 puncte. 
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Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

26. Respectarea machetelor de raportare fără regim special 
a indicatorilor specifici aferenţi programelor / 
subprogramelor naţionale de sănătate curative (respectarea 
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin 
note/precizări, ordinea tabelelor). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
tuturor machetelor. 

 
 
 
x 
x 

Respectarea tuturor 
machetelor. 

 
 
 

100%. 
5 puncte. 

27. Corectitudinea datelor din machetele de raportare fără 
regim special a indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative. 
 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Corectitudinea 
datelor din 

machetele pentru 
toate programele 

naţionale de 
sănătate curative. 

x 
x 

Corectitudinea datelor 
din machetele pentru 

toate programele 
naţionale de sănătate 

curative. 
 

100%. 
5 puncte. 

28. Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în 
machetele de raportare fără regim special a indicatorilor 
specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de 
sănătate curative şi datele existente în SIUI. 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Concordanţa pentru 
toate 

programele/subpro-
gramele naţionale 

de sănătate curative.
x 

              x 

Concordanţa pentru toate 
programele/subpro-
gramele naţionale de 

sănătate curative 
 

100%. 
 5 puncte. 
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                                              INDICATOR GENERAL 
3. COMPETENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE DECIZIONAL Ă (15%) 

    - capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la 
timp a tuturor atribu ţiilor ce revin Presedintelui – Director General asumate prin contractul de 
management ; 
    - respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru : 
    - realizarea atribuţiilor ; 
    - respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS ; 
    - respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de Presedinte – Director General, cât şi în 
exercitarea activităţii personalului din subordine. 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

1. Respectarea cerinţelor formulate în machetele de 
raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de specialitate, 
referitoare la : 

x x 

1.1. Corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, 
formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin 
note/precizări). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
tuturor cerinţelor. 

 
x 
x 

Respectarea tuturor 
cerinţelor. 

 
100%. 

5 puncte. 
1.2. Respectarea termenelor de raportare. 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Respectarea 
termenelor de 

raportare. 
x  
x 

Respectarea 
termenelor de 

raportare. 
100%. 

 5 puncte. 
2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate în 
rapoartele de audit intern, cu termene de implementare în 
perioada de raportare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100% 
 
 
x  
x 

100% 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

3. Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de audit 
desfăşurate de Direcţia Audit Public Intern (DAPI), pentru 
fiecare din obiectivele urmărite, conform raportului de audit 
intern finalizat în perioada de raportare. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Nu este cazul 
 
 
 
x  
x 

100% 
 
 
 

100%  
5 puncte. 

4. Nivelul de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul CAS. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

100%. 
 
x 
x 

100%. 
 

100%. 
5 puncte. 

5. Registrul riscurilor. 
 
 
 
 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Identificarea 
riscurilor şi 

aprobarea/actuali-
zarea registrului 

riscurilor. 
x 
x 

Identificarea 
riscurilor şi 

aprobarea/actualiza-
rea registrului 

riscurilor. 
100%. 

5 puncte. 
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                                              INDICATOR GENERAL 
4. Corectitudine şi loialitate (5%) 

    - relaţia cu CNAS ; 
    - relaţia cu asiguratii ; 
    - relaţia cu furnizorii ; 
    - relaţia cu media ; 
    - relaţia cu alţi parteneri din sistem ;  
    - relaţia cu subalternii ; 
    - utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS Arad.     
 

INDICATORI SPECIFICI 
Nr. Crt. / Indicator Prevedere Realizare 

1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice : x x 

1.1. Analiză imagine. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Pozitivă. 
x 
x 

Pozitivă. 
100%. 

5 puncte. 
1.2. Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în 
media în scopul promovării imaginii sistemului de asigurări 
de sănătate şi informării asiguraţilor. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Articole pozitiv-
informative - 
peste 60%. 

x 
x 

Articole pozitiv-
informative - peste 

60%. 
100%. 

 5 puncte. 
2. Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile 
TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul de 
către CAS. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Transmis în 
termen. 

 
x 
x 

Transmis în termen. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

3. Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media 
(conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio local). 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

4-6 evenimente. 
 
x 
x 

4-6 evenimente. 
 

100%. 
5 puncte. 

4. Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare 
pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform prevederilor 
Contractului-cadru şi normelor. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

DA. 
 
 
x 
x 

DA. 
 
 

100%. 
 5 puncte. 

5. Organizarea lunară a şedinţelor de Consiliu de 
Administraţie. 
Grad de realizare (%) 
Punctaj 

Cel puţin o 
şedinţă pe lună. 

x 
x 

Cel puţin o şedinţă 
pe lună. 
100%. 

5 puncte. 
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CAPITOLUL III – SITUA ŢIA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI 
ÎN PERIOADA EVALUAT Ă 

 
 

CONT DE EXECUŢIE - VENITURI LA 31 DECEMBRIE 2018 
CONT DE EXECUŢIE - CHELTUIELI LA 31 DECEMBRIE 2018 

 
  
 
 



           
 
          CAPITOLUL IV. PREZENTAREA PROBLEMELOR ÎNT ÂMPINATE ÎN 
PERIOADA EVALUAT Ă, PROPUNERI, PRIORITĂŢI, PLAN DE M ĂSURI 
 
          În perioada ce face obiectul evaluării, respectiv anul 2018, fost desfăşurate o serie 
de acţiuni curente, care se înscriu în sfera atribuţiilor generale şi specifice ale caselor de 
asigurări de sănătate, cu accent pe monitorizarea implementării în practică a noilor 
prevederi legale, precum şi a clauzelor contractuale, corespunzător relaţiei contractuale 
stabilite cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în 
condiţiile HG 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, precum şi a Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018. 

O dimensiune centrală a preocupărilor manageriale a constituit-o eficientizarea 
gestionării fondurilor bugetare alocate, în paralel cu asigurarea accesului asiguraţilor la 
o paletă cât mai diversificată de servicii medicale, dintre cele prevăzute în pachetele de 
servicii, în toate domeniile asistenţei medicale, la medicamente, dispozitive medicale şi 
îngrijiri medicale la domiciliu. 

Toate aceste preocupări s-au regăsit în utilizarea celor mai eficiente mijloace de 
informare a furnizorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile generale ce le revin în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de asigurare a informării 
asiguraţilor cu privire la serviciile la care li se asigură accesul, prin stabilirea şi 
derularea de relaţii contractuale cu furnizorii, în conformitate cu prevederile 
contractului-cadru anual. 

În decursul perioadei evaluate nu au existat probleme deosebite, dar putem aminti 
în acest context faptul că, ritmul normal al activităţii cotidiene este perturbat uneori, în 
intervalele în care funcţionalitatea sistemului informatic este mai anevoioasă, ceea ce 
obstrucţionează soluţionarea cu operativitate a solicitărilor ce ne sunt adresate de 
asiguraţii şi/sau de furnizorii noştri.  

 
În contextul celor de mai sus, priorităţile, propunerile şi măsurile preconizate 

pentru a fi implementate în perioada următoare sunt : 
� Monitorizarea derulării contractelor privind furnizarea serviciilor medicale, 

medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, în condiţiile 
Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu termen de finalizare 
27.04.2018 ;      

� Continuarea desfăşurării activităţilor de informare constantă, directă şi mediată 
a furnizorilor şi a asiguraţilor privind condiţiile de acordare a asistenţei medicale, 
privind drepturile şi obligaţiile ce le revin în contextul legislaţiei aplicabile sistemului 
de asigurări sociale de sănătate ; 

� Eficientizarea serviciilor medicale spitaliceşti prin reducerea internărilor 
realizate prin spitalizare continuă şi creşterea celor realizate prin spitalizare de zi, 
precum şi a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu ; 



 46 

 
 

� Identificarea de măsuri privind conştientizarea de către medicii curanţi a 
responsabilităţilor ce le revin în raport cu pacientul, în ceea ce priveşte asigurarea 
respectării drepturilor aferente, conferite acestuia de calitatea de asigurat, din 
perspectiva obligaţiilor ce revin medicului, privind finalizarea actului medical propriu 
prin eliberarea, după caz, a oricărui document medical justificat de starea de sănătate a 
pacientului (prescripţie medicală, bilet de trimitere/internare, recomandare medicală 
privind acordarea de dispozitive medicale/servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, 
certificat de concediu medical, etc.) ; 

� Urmărirea derulării contractelor încheiate cu furnizorii şi evaluarea activităţii 
desfăşurate de furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Arad prin prisma calităţii serviciilor medicale şi raportat la gradul de satisfacţie al 
asiguraţilor noştri ; 

� Utilizarea cu eficienţă a fondurilor destinate serviciilor medicale spitaliceşti şi 
paraclinice, precum şi a fondurilor alocate pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu, respectiv pentru materiale sanitare specifice; 
monitorizarea constantă a consumului acestora în vederea informării în timp real a 
asiguraţilor privind accesibilitatea acestor servicii ;  

� Eliminarea sau cel puţin limitarea acţiunii factorilor de risc care generează 
abuzuri, atât în ceea ce priveşte recomandarea cât şi consumul de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, respectiv raportarea acestora spre decontare de 
către furnizori, în paralel cu identificarea situaţiilor în care sunt nesocotite drepturile 
asiguraţilor de a beneficia de anumite tipuri de servicii, care ar fi justificate din punct de 
vedere medical, dar nu sunt recomandate, din motive care ţin de repartizarea teritorială 
a furnizorilor de servicii ;  

� Aplicarea de proceduri de verificare a raportărilor prin suprapunerea bazelor de 
date existente în sistem la data validării, precum şi efectuarea verificării 
trimestriale/semestriale a activităţii raportate de furnizori, prin utilizarea actualizărilor 
periodice a informaţiilor gestionate în S.I.U.I. ;  

� Operarea în timp util şi actualizarea contractelor pe baza informaţiilor 
comunicate de furnizori privind modificarea condiţiilor care au stat la baza încheierii 
acestora ; 

� Procesarea cu celeritate a cererilor de eliberare a cardurilor europene de asigurat 
pentru asiguraţii Casei de Asigurări de Sănătate Arad, în vederea asigurării accesului 
asiguraţilor la serviciile medicale în cazul deplasării temporare pe teritoriul Uniunii 
Europene ;  

� Menţinerea unor bune relaţii de colaborare cu alte entităţi juridice, pe linia 
schimbului de informaţii necesare desfăşurării activităţii instituţiei, corespunzător 
atribuţiilor şi obiectivelor acesteia ; 

� Eficientizarea activităţilor legate de distribuirea cardurilor naţionale de asigurări 
sociale de sănătate precum şi a adeverinţelor de înlocuire a cardului, după caz, respectiv 
a adeverinţelor pentru persoanele care refuză, din motive religioase sau de conştiinţă, 
preluarea şi utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate ; 
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� Promovarea interacţiunii cu partenerii contractuali şi asiguraţii prin postarea 
unor informaţii de interes public pe site-ul www.casan.ro/casar, asigurarea unor 
formulare şi servicii on-line ; 

� Simplificarea accesului cetăţenilor la informaţii publice, aplicarea fermă a 
prevederilor Legii nr. 544/2001, informarea permanentă a asiguraţilor, a furnizorilor de 
servicii medicale cu privire la aspecte de interes pentru fiecare dintre aceştia, prin 
publicarea acestora pe portalul internet al Casei de Asigurări de Sănătate Arad ; 

� Implementarea măsurilor privind punerea în aplicare a reglementărilor 
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal gestionate în cadrul activităţii 
instituţiei; 

� Examinarea şi evaluarea sistematică a activităţilor prestate în cadrul 
compartimentelor funcţionale ale Casei de Asigurări de Sănătate Arad, în scopul 
identificării de măsuri care să conducă la creşterea calităţii şi eficienţei muncii 
întregului personal.  
 
           Şi în continuare, în anul 2019, pe lângă realizarea obiectivelor generale şi 
specifice ale instituţiei, obiectivul major pentru Preşedintele – Director General al Casei 
de Asigurări de Sănătate Arad, rămâne acela de a depune toate diligenţele pentru 
realizarea la cote maxime a indicatorilor de performanţă.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



          CAPITOLUL V. GRAFICUL GANT PENTRU REALIZA REA OBIECTIVELOR 
 

INDICATOR GENERAL 
1. CAPACITATEA MANAGERIAL Ă A PREŞEDINTELUI–DIRECTOR  GENERAL (30%) : 

a) capacitatea de previziune ; 
b) capacitatea de organizare ; 
c) capacitatea de conducere ; 

d) capacitatea de coordonare ; 
e) capacitatea de control şi evaluare. 

 

LUNA / INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ 
 
I II III  IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

1. 
 

Plăţi restante peste 90 de zile de la termenul de 
scadenţă la sfârşitul perioadei de raportare. 

  *   *   *   * 
2. 
 

Disponibil în cont neutilizat la finele perioadei de 
raportare lunar/trimestrial/anual din deschiderile de 
credite efectuate. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

3. 
 

Evaluarea corectă a deschiderilor de credite bugetare pe 
domenii de asistenţă medicală, cu încadrarea în total 
credite bugetare aprobate. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

4. 
 

Respectarea cerinţelor formulate şi corectitudinea 
conţinutului în  machetele de raportare periodică şi 
ocazională. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

5. 
 

Respectarea termenelor de raportare privind situaţiile 
solicitate periodic sau ocazional. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 
6. 
 

Monitorizarea activităţii de suport de specialitate 
referitor la Platforma informatică din asigurările de 
sănătate (PIAS), atât la nivel caselor de asigurări de 
sănătate (CAS), cât şi pentru furnizorii de servicii 
medicale, farmaceutice, dispozitive medicale, 
angajatori şi asiguraţi, în raport cu incidentele 
constatate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS). 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

7. 
 

Monitorizarea trimestrială a consumului de 
medicamente, la nivel de denumire comună 
internaţională (DCI), aprobate prin comisiile de experţi 
de la nivelul CNAS/CAS*) : 

  *   *   *   * 
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7a. 
 

DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul 
CNAS. 

  *   *   *   * 
7b. 
 

DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul 
CAS. 

  *   *   *   * 
8. Monitorizarea derulării contractelor. * *  *  * *  * * * * * * * 
9. 
 

Monitorizarea activităţilor de gestiune, distribuţie a 
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi 
suport privind utilizarea acestuia, care revin CAS, 
conform reglementărilor legale în vigoare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

10. 
 

Monitorizarea activităţilor legate de introducerea 
datelor în sistemul informatic, producţia şi distribuţia 
cardului european, conform legislaţiei în vigoare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

11. 
 

Monitorizarea actualizării datelor şi informaţiilor 
publicate pe site-urile CAS pentru toate domeniile de 
activitate şi a raportărilor on-line pentru furnizorii 
prevăzuţi de actele normative. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

12. 
 

Monitorizarea activităţilor legate de transmiterea în 
sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului 
(DES), de către furnizorii de servicii medicale, a 
informaţiilor şi datelor medicale stabilite prin actele 
normative în vigoare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

13. 
 

Monitorizarea organizării întâlnirilor cu furnizorii de 
servicii medicale, de medicamente şi dispozitive 
medicale privind derularea relaţiilor contractuale şi 
respectarea actelor normative, precum şi utilizarea 
optimă a soluţiilor informatice. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

14. 
 

Asigurarea respectării termenelor lunare de raportare 
electronică şi pe format hârtie a consumului de 
medicamente către CNAS, în vederea stabilirii 
contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de 
autorizaţie de puneră pe piaţă. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

15. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală primară. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
16. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie 
de specialitate clinică. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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17. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală ambulatorie 
de specialitate paraclinică. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

18. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani în asistenţa medicală spitalicească 
şi în asistenţa medicală de recuperare şi reabilitare în 
unităţi sanitare cu paturi. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

19. 
 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de medicamente 
cu sau fără contribuţie personală. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

20. 
 

Realizarea conform planificării a acţiunii de control cel 
puţin o dată la 3 ani pentru furnizorii de dispozitive 
medicale, îngrijiri la domiciliu şi furnizorii de 
consultaţii de urgenţă medicală la domiciliu şi transport 
sanitar. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

21. 
 

Stabilirea şi realizarea controalelor operative la 
entităţile controlate prin utilizarea PIAS. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
22. 
 
 

Utilizarea PIAS la pregătirea/efectuarea acţiunilor de 
control : 
 - extragerea datelor din sistemul informatic unic 
integrat/sistemul naţional de prescriere electronică 
(SIUI/SIPE) pe baza unor criterii/filtre relevante. 
- interogarea simplă a datelor (persoane decedate, 
medicamente cu prescriere restricţionată, etc.) 
- folosirea rapoartelor SIUI la pregătirea / efectuarea 
acţiunilor de control. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

23. 
 

Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma 
controalelor efectuate (sume încasate necuvenit din 
Fondul naţional unic de asigurari sociale de sănătate de 
către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, amenzi contravenţionale ; la 
calculul indicatorului se vor lua în considerare numai 
sumele care au termen de recuperare/încasare în 
perioada de raportare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

24. 
 

Introducerea în SIUI a datelor extrase din rapoartele de 
control. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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25. 
 

Nerespectarea oricăreia dintre prevederile legale cu 
privire la angajarea bugetului, înregistrarea şi păstrarea 
integrităţii patrimoniului CAS, contractarea şi 
decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi 
dispozitivelor medicale, constatată ca urmare a 
acţiunilor de control ale structurii de specialitate din 
cadrul CNAS şi care a avut drept consecinţă 
prejudicierea fondului, pentru care au fost dispuse 
măsuri de recuperare a sumelor respective şi de 
constatare a unui management defectuos al 
Preşedintelui-Director General). 

* *  *  * *  * * * * * * * 
 

26. 
 

Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind 
contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, respectiv : 
a) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
spitalizare de zi (existenţa structurilor avizate/aprobate 
de Ministerul Sănătăţii (MS), servicii contractate, tip de 
finanţare şi tarife). 
 b) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare continuă pentru afecţiuni acute pentru 
spitalele finanţate în sistem grupe de diagnostice 
(Diagnostic Related Groups - DRG) pe baza 
indicatorilor care stau la baza contractării: paturi 
contractate, durata medie de spitalizare (DMS), indice 
de complexitate a cazurilor (ICM), tariful pe caz 
ponderat (TCP), indicele de utilizare a paturilor, 
categoria în care este clasificat spitalul, suma 
contractată. 
c) servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de 
spitalizare continuă în spitalele de cronici şi în 
secţiile/compartimentele de cronici (denumire secţie, 
cod secţie, tarif pe zi de spitalizare contractat). 

* *  *  * *  * * * * * * * 
 

27. Urmărirea implementării măsurilor dispuse prin 
rapoartele de control încheiate ca urmare a acţiunilor de 
control derulate de structurile de control din cadrul 
CAS. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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INDICATOR GENERAL 
2. CAPACITATEA DE A OB ŢINE CELE MAI BUNE REZULTATE 

CU RESURSELE DISPONIBILE (55%) 
a) utilizarea eficace a resurselor : 

a1) financiare ; 
a2) materiale ; 

a3) umane ; 
a4) de timp ; 

a5) informatice ; 
b) capacitate de implementare a modificărilor legislative ; 

c) capacitate de asumare a responsabilităţilor ; 
d) capacitatea de a motiva şi mobiliza resurse pentru realizarea obiectivelor ; 

e) creativitate şi spirit de ini ţiativă ; 
f) abilit ăţi de mediere şi negociere, capacitatea de identificare şi orientare către soluţii comun acceptate. 

 

LUNA / INDICATORI DE PERFORMANTA 
 
I II III  IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual, din care : 

  *   *   *   * 
   1.1. 

 
Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
medicamente cu şi fără contribuţie personală - 
activitate curentă. 

  *   *   *   * 

1.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală suportate de personalul contractual din 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 

  *   *   *   * 

1.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
medicamente 40% - pensionarii cu pensii de până la 
700 lei/prevăzute a fi finanţate din veniturile proprii 
ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate (F.N.U.A.S.S.). 

  *   *   *   * 
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1.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate în programele naţionale cu scop curativ, 
din care : 

  *   *   *   * 

1.4.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de tratament pentru boli rare. 

  *   *   *   * 

1.4.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de tratament al bolilor 
neurologice. 

  *   *   *   * 

1.4.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de tratament al hemofiliei şi 
talasemiei. 

  *   *   *   * 

1.4.4. 
 
 

Plati realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul national de diabet zaharat. 

  *   *   *   * 

1.4.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de boli endocrine. 

  *   *   *   * 

1.4.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi 
şi celule de origine umană. 

  *   *   *   * 

1.4.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de oncologie. 

  *   *   *   * 

1.4.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de sănătate mintală. 

  *   *   *   * 

1.4.9. Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de diagnostic şi tratament cu 
ajutorul aparaturii de înaltă performanţă. 
 

  *   *   *   * 
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1.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru materiale 
sanitare specifice utilizate în programele naţionale 
cu scop curativ, din care : 

  *   *   *   * 
 
 

1.5.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de diabet zaharat. 

  *   *   *   * 

1.5.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de diabet zaharat-pompe 
insulină şi materiale consumabile. 

  *   *   *   * 

1.5.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de ortopedie. 

  *   *   *   * 

1.5.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze 
auditive implantabile. 

  *   *   *   * 

1.5.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de terapie intensivă a 
insuficienţei hepatice. 

  *   *   *   * 

1.5.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de tratament pentru boli rare. 

  *   *   *   * 

1.5.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de boli cardiovasculare. 

 
 

 *   *   *   * 
 

1.5.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Programul naţional de sănătate mintală. 

  
 *    *   *   * 

 

1.5.9. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
Subprogramul de reconstrucţie mamară după 
afecţiuni oncologice prin endoprotezare. 
 

  *   *   *   * 
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1.6. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru servicii 
medicale de hemodializă şi dializă peritoneală. 

  *   *   *   * 

1.7. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru 
dispozitive şi echipamente medicale. 

  *   *   *   * 
 

1.8. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală primară - activitate curentă. 

  *   *   *   * 
 

1.9. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală primară acordată prin centrele de 
permanenţă. 

  *   *   *   * 

1.10. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi clinice. 

  *   *   *   * 

1.11. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală stomatologică - activitate curentă. 

  *   *   *   * 

1.12. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii serviciilor stomatologice suportate de 
personalul contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar. 

  *   *   *   * 

1.13. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - activitate 
curentă. 

  *   *   *   * 

1.14. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - 
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la 
pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT. 
 
 
 
 

  *   *   *   * 
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1.15. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru specialităţi paraclinice - Sume 
pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet 
zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate 
(HbA1c). 

  *   *   *   * 

1.16. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în centrele medicale multifuncţionale - 
activitate curentă. 

  *   *   *   * 

1.17. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru plata 
contravalorii serviciilor medicale din centrele 
medicale multifuncţionale suportate de personalul 
contractual din unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar. 

  *   *   *   * 

1.18. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală pentru servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar. 

  *   *   *   * 

1.19. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - activitate curentă. 

  *   *   *   * 

1.20. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Subprogramul de 
diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi 
biomolecular al leucemiei acute. 

  *   *   *   * 

1.21. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Subprogramul de 
radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice. 

  *   *   *   * 

 1.22. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în spitale generale - Programul naţional 
de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de 
înaltă performanţă. 

  *   *   *   * 
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1.23. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală în unitati sanitare cu paturi de recuperare-
reabilitare a sănătăţii. 

  *   *   *   * 

1.24. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru asistenţa 
medicală - îngrijiri medicale la domiciliu. 

  *   *   *   * 

1.25. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pentru prestaţii 
medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale. 

  *   *   *   * 

1.26. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuielile de 
administrare şi functionare a CAS, din care : 

  *   *   *   * 

1.26.1. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la Titlul I - 
Cheltuieli de personal. 

  *   *   *   * 

1.26.2. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli 
materiale. 

  *   *   *   * 

1.26.3. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la cheltuieli de 
capital. 

  *   *   *   * 

1.26.4. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite 
de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul European 
de Dezvoltare Regională. 

  *   *   *   * 

1.26.5. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual la sume primite 
de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul 
plăţilor efectuate şi prefinanţări - Fondul Social 
European. 

  *   *   *   * 

1.27. 
 

Plăţi realizate trimestrial/anual raportate la creditele 
bugetare deschise trimestrial/anual pe total 
cheltuieli conform titlului IX - Asistenţa socială. 
 

  *   *   *   * 
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2. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual, din care : 

  *   *   *   * 

2.1. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără 
contribuţie personală - activitate curentă. 

  *   *   *   * 

2.2. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente cu şi fără 
contribuţie personală - medicamente 40% pentru 
pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a 
fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă 
de transferuri către bugetul F.N.U.A.S.S. 

  *   *   *   * 

2.3. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ. 

  *   *   *   * 

2.4. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ. 

  *   *   *   * 

2.5. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii medicale de 
hemodializă şi dializă peritoneală**). 

  *   *   *   * 

2.6. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru dispozitive şi echipamente 
medicale. 

  *   *   *   * 

2.7. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară 
- activitate curentă. 
 

  *   *   *   * 
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2.8. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală primară 
acordată prin centrele de permanenţă. 

  *   *   *   * 

2.9. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru specialităţi clinice. 

  *   *   *   * 

2.10. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală 
stomatologică. 

  *   *   *   * 

2.11. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru specialităţi paraclinice - 
activitate curentă. 

  *   *   *   * 

2.12. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii asigurate în 
ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de 
sănătate curative. 

  *   *   *   * 

2.13. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în 
centrele medicale multifuncţionale. 

  *   *   *   * 

2.14. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii de urgenţă 
prespitaliceşti şi transport sanitar. 

  *   *   *   * 

2.15. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în spitale 
generale - activitate curentă. 

  *   *   *   * 

2.16. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru servicii asigurate în unităţi 
sanitare cu paturi în cadrul programelor naţionale 
de sănătate curative. 

  *   *   *   * 



 60 

2.17. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală în unităţi 
sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare a 
sănătăţii. 

  *   *   *   * 

2.18. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru asistenţa medicală - îngrijiri 
medicale la domiciliu. 

  *   *   *   * 
 

2.19. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru prestaţii medicale acordate 
în baza documentelor internaţionale. 

  *   *   *   * 

2.20. 
 

Creditele de angajament realizate trim./anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru cheltuieli de capital. 

  *   *   *   * 

2.21. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea 
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări - Fondul European de Dezvoltare 
Regională. 

  *   *   *   * 

2.22. 
 

Creditele de angajament realizate trimestrial/anual 
raportate la creditele de angajament aprobate 
trimestrial/anual pentru sume primite de la Uniunea 
Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 
şi prefinanţări - Fondul Social European. 

  *   *   *   * 

3. 
 

Credite de angajament contractate peste cele 
aprobate pe trimestre pe orice domeniu de asistenţă 
medicală. 
 
 
 
 
 
 
 

  *   *   *   * 
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4. 
 

Evaluarea corectă şi reală a datelor solicitate, 
precum şi transmiterea la termen a acestora privind 
fundamentarea proiectului de buget al F.N.U.A.S.S. 
şi a proiectului de rectificare a bugetului 
F.N.U.A.S.S. în raport cu indicatorii 
macroeconomici comunicaţi de CNAS prin 
scrisoarea-cadru, precum şi contul de execuţie 
lunar/trimestrial/anual al F.N.U.A.S.S. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

5. 
 

Monitorizarea gestiunii curente a resurselor umane 
şi a funcţiilor publice : 
a) actualizarea şi corectitudinea datelor în portalul 
de management al funcţiilor publice şi 
funcţionarilor publici.  
b) neconcordanţe în portalul de management faţă de 
structura existentă. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
 
 
 
 

6. 
 
 

Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise către CNAS formularele europene E125 
RO, E127 RO, precum şi alte situaţii solicitate în 
domeniul relaţiilor internaţionale : 
a) Pentru formularele europene E125 RO, E127 
RO. 
 b) alte situaţii solicitate în domeniul relaţiilor 
internaţionale. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

7. 
 
 

Ponderea formularelor europene E125 RO, E127 
RO, solicitărilor pentru acordarea de prevedere 
bugetară, cererilor pentru efectuarea plăţilor externe 
returnate de CNAS din totalul celor transmise, ca 
urmare a completării defectuoase a acestora, 
datorită nerespectarii dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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8. 
 

Ponderea formularelor E125, E127 sau similare, 
emise de instituţiile competente din statele membre 
ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic 
European/Elveţia, prelucrate la nivelul casei de 
asigurări de sănătate (având ca rezultat întocmirea 
de solicitări pentru acordare de prevedere bugetară 
sau contestarea acestora, precum şi transmiterea 
acestora la CNAS), din totalul formularelor 
transmise de CNAS pe parcursul unui an 
calendaristic. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

9. 
 

Respectarea formatului standardizat (atât a celui pe 
hârtie, cât şi a celui electronic) stabilit prin Ordinul 
Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperarea 
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu 
prevederi în domeniul sănătăţii la care România 
este parte, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi prin circularele transmise de CNAS 
pentru toate documentele întocmite şi transmise de 
CAS în vederea rambursării şi recuperării 
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu 
prevederi în domeniul sănătăţii. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 

Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor raportată 
la creditele bugetare deschise pentru prestaţii 
acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenţa medicală transfrontalieră. 

  *   *   *   * 

11. 
 

Respectarea termenelor în care sunt întocmite şi 
transmise solicitările pentru acordare de prevedere 
bugetară. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

12. 
 

Ponderea solicitărilor pentru acordare de prevedere 
bugetară, ca urmare a completării defectuoase a 
acestora, datorită nerespectării dispoziţiilor legale 
în vigoare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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13. 
 

Transmiterea de date neconcordante între CNAS, 
instanţele judecătoreşti sau partea adversă a CNAS, 
în dosarele în care CNAS este parte. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

14. Număr de litigii pierdute prin Comisia de arbitraj. * *  *  * *  * * * * * * * 
15. 

 
Respectarea termenelor de transmitere a 
documentelor către CNAS, în vederea elaborării 
proiectelor de acte normative. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

16. 
 

Utilizarea eficientă a patrimoniului cu privire la 
echipamente şi licenţe IT. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
17. 

 
 

Monitorizarea concordanţei datelor referitoare la 
patrimoniul aferent imobilelor (construcţii / 
terenuri) aflate în administrarea/proprietatea CAS, 
date ce vizează inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public/privat al statului în extrasele 
de carte funciară, precum şi valoarea de inventar a 
acestora. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

18. 
 
 

Monitorizarea procesului de reevaluare a activelor 
fixe corporale în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate 
prin OMEF nr. 3.471/2008, cu completările 
ulterioare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

19. 
 
 

Monitorizarea demersurilor legale privind 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public/privat al statului şi/sau 
actualizarea documentaţiei cadastrale şi a extraselor 
de carte funciară aferente, după caz, demersuri ce 
urmează să se întreprindă în termen de 5 zile de la 
data producerii oricăror modificări 
cantitative/valorice asupra patrimoniului aferent 
imobilelor aflate în administrarea/proprietatea 
CAS. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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20. 
 
 

Respectarea obligaţiilor legale cu privire la 
politicile de securitate şi confidenţialitate a datelor, 
precum şi a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

21. 
 
 

Respectarea obligaţiei CAS de a asigura informarea 
asiguraţilor conform prevederilor legale. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

22. 
 

Gradul de satisfacţie al asiguraţilor pe baza 
chestionarului de evaluare, aprobat prin Ordinul 
Preşedintelui CNAS - un chestionar pe semestru. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

23. 
 

Monitorizarea numărului de unităţi sanitare cu 
paturi şi centre de dializă aflate în relaţie 
contractuală cu CAS privind raportarea electronică 
în PIAS a consumului de medicamente prin 
farmaciile cu circuit închis. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

24. 
 

Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor 
statistice trimestriale privind activitatea desfăşurată 
de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate 
de CAS cu aceştia. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
 
 

25. 
 

Respectarea termenelor de raportare a indicatorilor 
specifici aferenţi programelor / subprogramelor 
naţionale de sănătate curative. 

* *  *  * *  * * * * * * * 

26. 
 

Respectarea machetelor de raportare fără regim 
special a indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 
curative (respectarea formatului, formulelor de 
calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări, 
ordinea tabelelor). 

* *  *  * *  * * * * * * * 

27. 
 

Corectitudinea datelor din machetele de raportare 
fără regim special a indicatorilor specifici aferenţi 
programelor/subprogramelor naţionale de sănătate 
curative. 
 
 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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28. 
 

Concordanţa indicatorilor specifici raportaţi în 
machetele de raportare fără regim special a 
indicatorilor specifici aferenţi programelor / 
subprogramelor naţionale de sănătate curative şi 
datele existente în SIUI. 

* *  *  * *  * * * * * * * 
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INDICATOR GENERAL 
3. COMPETENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE DECIZIONAL Ă (10%) 

- capacitatea de a lua hotărâri rapid şi cu simţ de răspundere pentru realizarea corectă şi la timp a tuturor atribu ţiilor ce revin 
Preşedintelui – Director General asumate prin contractul de management ; 

- respectarea termenelor stabilite prin lege sau de către conducerea CNAS pentru : 
- realizarea atribuţiilor ; 

- respectarea îndrumărilor metodologice de lucru stabilite de CNAS ; 
- respectarea legalităţii în exercitarea funcţiei de Presedinte – Director General,  

cât şi în exercitarea activităţii personalului din subordine. 
 

LUNA / INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ 
 
I II III  IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

1. 
 
 

Respectarea cerinţelor formulate în machetele de 
raportare solicitate de CNAS prin direcţiile de 
specialitate, referitoare la :  

*  *  *  * *  * * * * * * * 

1.1. 
 

Corectitudinea conţinutului (respectarea formatului, 
formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin 
note/precizări). 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

1.2. Respectarea termenelor de raportare. *  *  *  * *  * * * * * * * 
2. 
 
 

Gradul de implementare a recomandărilor formulate 
în rapoartele de audit intern, cu termene de 
implementare în perioada de raportare.  

*  *  *  * *  * * * * * * * 

3. 
 
 

Tipul de calificativ acordat, ca urmare a misiunii de 
audit desfăşurate de Direcţia Audit Public Intern 
(DAPI), pentru fiecare din obiectivele urmărite, 
conform raportului de audit intern finalizat în 
perioada de raportare. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

4. 
 

Nivelul de implementare a standardelor de control 
intern/managerial la nivelul CAS. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 
5. Registrul riscurilor. *  *  *  * *  * * * * * * * 
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INDICATOR GENERAL 
4. Corectitudine şi loialitate (5%) 

                                                                                      - relaţia cu CNAS ; 
                                                                                     - relaţia cu asiguraţii ; 
                                                                                     - relaţia cu furnizorii ; 
                                                                                        - relaţia cu media ; 
                                                                          - relaţia cu alţi parteneri din sistem ; 
                                                                                     - relaţia cu subalternii ; 
                                            - utilizarea întregii capacităţi pentru realizarea atribuţiilor CAS Arad. 

 

LUNA / INDICATORI DE PERFORMAN ŢĂ 
 
I II III  IV V VI VII  VIII  IX X XI XII  

1. Management proactiv în domeniul relaţiilor publice : *  *  *  * *  * * * * * * * 
1.1. Analiză imagine. *  *  *  * *  * * * * * * * 
1.2. 

 
 

Ponderea articolelor pozitive în totalul apariţiilor în 
media în scopul promovării imaginii sistemului de 
asigurări de sănătate şi informării asiguraţilor. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

2. 
 
 

Situaţia lunară privind petiţiile, audienţele şi apelurile 
TelVerde înregistrate şi la care s-a transmis răspunsul 
de către CAS. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

3. 
 
 

Cuantificarea trimestrială a evenimentelor media 
(conferinţe de presă, apariţii în direct la TV şi radio 
local). 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

4. 
 
 

Respectarea obligaţiilor de afişare publică şi actualizare 
pe site-ul CAS a tuturor informaţiilor conform 
prevederilor Contractului-cadru şi normelor. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 

5. 
 

Organizarea lunară a şedinţelor de consiliu de 
administraţie. 

*  *  *  * *  * * * * * * * 
 

PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL, 
DR. GHEORGHE DOMŞA 

ARAD, 05.02.2019 
RD, DT : DV 


