
1.  Primeste  facturile  însoţite  de  documentele  justificative  privind  activităţile
realizate la raportările lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie şi/sau în format
electronic,  după caz,  înaintate  de către  furnizorii  aflati  in  relatii  contractuale  cu CAS
Botoșani pentru derularea programelor nationale de sanatate curative;
2. Transmite,   in  urma  analizei  către  Directia  Relatii  Contractuale  situaţia
repartizarii  fondurilor  aprobate  de  Directorul  General  pentru  derularea  fiecărui
program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii  realizate  de catre
coordonatorul  fiecarui  program/subprogram din unităţile  sanitare  care le  derulează,  în
vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea;
3. Verifica  existenţa  angajamentelor  legale,  a  realităţii  sumei  datorate  şi  a
condiţiilor  de exigibilitate  ale  angajamentului  legal  pe baza documentelor  justificative
scriptice  sau  informatice  dupa  caz,  care  să  ateste  operaţiunile  respective  in  cadrul
programelor nationale de sanatate curative;
4. Urmareste  şi  monitorizeaza  utilizarea  fondurilor  aprobate  pentru  derularea
fiecărui  program/subprogram  de  sanatate  curativ,  repartizate  judetului,  în  baza
contractelor încheiate;
5. Analizeaza  trimestrial  indicatorii  specifici  fiecărui  program/subprogram  de
sanatate  curativ  impreuna  cu  coordonatorul  fiecarui  program/subprogram din  unităţile
sanitare cere le derulează, precum si incadrarea in bugetul aprobat;
6. Verifica, valideaza, proceseaza raportarea serviciilor de dializa si transmite, în
termen legal, catre CNAS, a situatiilor cu miscarea pacientilor in cadrul programului;
7. Verifica  corectitudinea  indicatorilor  raportati  de  unitatile  sanitare  si  a
concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
8. Monitorizeaza,  analizeaza  si  centralizeaza,  la  nivelul  CAS Botoșani,  a
indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate;
întocmeste un raport trimestrial de monitorizare şi transmiterea acestuia către Directorul
General;
9. Transmite catre CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si
anual, in primele 20 de zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face
raportarea, a situatiei centralizate pe judet, a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare
program/subprogram de sanatate;
10. Verifica  stocurile  de medicamente  aflate  în  farmaciile  cu  circuit  închis  ale
unitatilor  sanitare  prin  care  se  deruleaza  programe/subprograme  de  sanatate  si
menţionwaza disfuncţionalităţile în raportul trimestrial de monitorizare catre Directorul
General;
11. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare solicitate;
12. Organizeaza  si  asigura  evidenta  nominala  a  persoanelor  beneficiare  de
medicatie  specifica  PNS,  cu  aprobarea  Comisiilor  CNAS/CAS  Botoșani  precum  şi
monitorizarea  consumului  de  medicamente  aferente  DCI-urilor  din  PNS  ce  necesită
aprobarea comisiilor;
13. Participa,  după  caz,  la  controalele  efectuate  de  Compartimentul  Control
privind  derularea  programelor  naţionale  de  sănătate  curative,  dispuse  de  Directorul
General al CAS Botoșani.
14. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu furnizorii
de servicii în cadrul programelor naţionale curative de sănătate;
15. Intocmeste decontul pentru plata  serviciilor în cadrul programelor nationale
curative de sănătate, pe care il supune avizarii Medicului Șef.



16. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire
la   erorile  de  raportare  şi  refuzul  decontării  anumitor  servicii  în  cadrul  programelor
nationale curative de sănătate.


