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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE �I FUNC�IONARE 

AL CASEI  DE ASIGUR�RI DE S�N�TATE CLUJ 

 
 
 

SEC�IUNEA I 
 
 

DISPOZI�II GENERALE 
 
 
Art.1. Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj este institu�ie public�, de interes local, cu 
personalitate juridic�, f�r� scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei 
Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate �i care are ca principal obiect de activitate 
asigurarea func�ion�rii unitare �i coordonare a sistemului de asigur�ri sociale de 
s�n�tate la nivel local.  
 
Art.2. Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj are sediul în municipiul Cluj Napoca , 
str.Constan�a nr.5 �i func�ioneaz� în baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul s�n�tatii, cu modific�rile ulterioare, ale statutului Casei Na�ionale 
de Asigur�ri de S�n�tate, statutului propriu �i ale prezentului regulament de organizare 
�i func�ionare, cu respectarea prevederilor legii �i a normelor elaborate de C.N.A.S. 
 
Art.3. Casa de Asigur�ri de Sanatate Cluj aplic� politica �i strategia general� a Casei 
Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate în cadrul sistemului asigur�rilor sociale de s�n�tate 
în raza sa de competen��.  
 
Art.4. Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj va utiliza sigla Casei Na�ionale de Asigur�ri 
de S�n�tate, cu men�ionarea denumirii proprii. 
 
Art.5.  Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj respecta prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu 
caracter personal �i privind libera circula�ie a acestor date �i de abrogare a Directivei 
95/46/CE . 
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SEC�IUNEA II 
 

STRUCTURA ORGANIZATORIC� A CASEI  DE ASIGUR�RI DE S�N�TATE  
CLUJ 

 Art.6. Casa  de Asigur�ri de S�n�tate Cluj are urm�toarele organe de conducere: 
 a) Consiliul de Administra�ie   

b)      Pre�edinte – Director General 
c)      Director executiv Direc�ia Economic� 
d)      Director executiv Direc�ia  Rela�ii Contractuale  
e)      Director executiv adjunct  -  Medic �ef 

 
Art.7.  În subordinea Pre�edintelui-Director General al  Casei de Asigur�ri de 
S�n�tate Cluj î�i desf��oar� activitatea: 
 

a) Directorul  executiv Direc�ia  Economic� 
b) Directorul  executiv Direc�ia  Rela�ii Contractuale  
c) Directorul  executiv adjunct - Medic Sef 
d) Serviciul Resurse Umane, Juridic Contencios 
e) Compartimentul Rela�ii Publice, Purtator de Cuvant 
f) Serviciul Control  
g) Serviciul Tehnologia Informa�iei  

 
Art.8.  În subordinea Directorului Executiv Direc�ia Economic� î�i desf��oar� 
activitatea:  
 

a)   Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate  
b)   Serviciul Eviden�� Asigura�i, Carduri si Concedii Medicale 
c)   Compartimentul Achizi�ii Publice  
d)   Compartimentul Logistic� �i Patrimoniu 
 

Art.9.  În subordinea Directorului Executiv Direc�ia Rela�ii Contractuale î�i 
desf��oar� activitatea: 
 

a) Serviciul Evaluare - Contractare Furnizori 
b) Serviciul Decontare Asistenta Primara, Medicina Dentara, Dispozitive 

�i Farmacii 
c) Serviciul Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinice, 

Recuperare, Ingrijiri, Urgen�a Prespitaliceasca, Spitale, Programe 
Na�ionale de Sanatate 
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d) Biroul Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene 
e) Compartimentul Analiz� cereri �i eliberare decizii de dispozitive �i  

îngrijiri la domiciliu 
 

Art.10.   În subordinea  Medicului �ef î�i desf��oar� activitatea: 
a) Serviciul Medical 
b) Compartimentul Programe de S�n�tate   
c) Compartimentul Comisii Terapeutice/Clawback 

 
SEC�IUNEA  III 
 
Capitolul 1  
 
Atribu�iile Casei  de Asigur�ri de S�n�tate Cluj 
 

Art.11. Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj este institu�ie public�, cu personalitate 
juridic�, cu buget propriu, în subordinea CNAS �i are urm�toarele atribu�ii: 
1. Finan�eaz� ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorial� de 

compenten��, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de 
baza; 

2. Protejeaz� asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau 
accident; 

3. Asigur� protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în 
conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate; 

4. Administreaz� bugetul propriu; 
5. Înregistreaz� �i actualizeaz� datele referitoare la asigura�i �i asigura comunicarea 

lor c�tre  C.N.A.S.; 
6. Elaboreaz� proiectul bugetului de venituri �i cheltuieli precum �i a celui de 

rectificare a bugetului anual; 
7. Publica execu�ia bugetar� pe capitole �i subcapitole pentru anul urm�tor; 
8. Furnizeaz�  gratuit informa�ii, consultan��, asisten�� în problemele asigur�rilor 

sociale de s�n�tate �i ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor �i 
furnizorilor de servicii medicale;  

 9. Administreaz�  bunurile  casei de asigur�ri, conform prevederilor legale; 
10.Negociaz� �i contracteaz� serviciile medicale, medicamentele �i  dispozitivele  

medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente �i de dispozitive 
medicale în condi�iile contractului cadru �i a normelor metodologice de aplicare a 
acestuia; 

11.Gestionez� baza de date a asigura�ilor jude�ului Cluj; 
12.Deconteaz� serviciile medicale, medicamentele �i dispozitivele medicale,    
 contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente �i de dispozitive 
 medicale în condi�iile Contractului-cadru �i a Normelor metodologice de aplicare a 
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 acestuia; 
13. Decontez� indemniza�iile de asigur�ri sociale pentru angajatori �i persoane fizice 

autoasigurate 
14. Monitorizeaz�  num�rul serviciilor medicale furnizate �i nivelul tarifelor acestora; 
15. Asigur�, în calitate de institu�ii competente, activit��ile de aplicare a acordurilor 

interna�ionale cu prevederi în domeniul s�n�t��ii încheiate de România cu alte state, 
inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor 
medicale �i a altor presta�ii, în condi�iile respectivelor acorduri interna�ionale; 

16. Efectueaz� sondaje în vederea evalu�rii gradului de satisfacere a asigura�ilor �i 
evaluarea interesului manifestat de ace�tia fa�� de calitatea serviciilor medicale; 

17.Monitorizeaz� �i controleaz� modul de derulare a contractelor de furnizare servicii 
medicale, medicamente �i dispozitive medicale; 

18.Folose�te mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea �i 
sus�inerea intereselor asigura�ilor; 

19.Organizeaz� �i efectueaz� controlul serviciilor medicale care se acord� asigura�ilor 
în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;  

20. Elaboreaz� �i public� raportul anual �i planul de activitate pentru anul urm�tor al 
CAS Cluj; 

21. Exercit� alte atribu�ii prev�zute de acte normative în domeniul s�n�ta�ii.  
 
 
 
Capitolul 2 
 
Atribu�iile Consiliului de Administra�ie  al  Casei  de Asigur�ri  de S�n�tate Cluj 
 
 Art.12. Consiliul de administra�ie al Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj are 
urm�toarele atribu�ii: 
1. Aprob� proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru; 
2. Avizeaz� proiectul bugetului de venituri �i cheltuieli anual aferent Fondului de 

asigur�ri sociale de s�n�tate; 
3. Aprob� rapoartele de gestiune semestriale �i anuale, prezentate de Pre�edintele – 

Director General; 
4. Avizeaz� politica de contractare propus� de Pre�edintele Director General, cu 

respectarea contractului cadru; 
5. Avizeaz� programele de ac�iuni de îmbun�t��ire a disciplinei financiare; 
6. Avizeaz� strategia de promovare a imaginii casei de asigurari de s�n�tate Cluj; 
7. Exercit� alte atribu�ii prev�zute de lege; 
8. Avizeaza criteriile de prioritizare pentru emiterea deciziilor de acordare a  

dispozitivelor medicale. 
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Capitolul 3 
 
Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul structurii 
secretariat al Consiliului de Administra�ie al CAS Cluj 
 

Art.13. Secretariatul Consiliului de Administra�ie are urm�toarele atribu�ii: 
1. Asigur� eviden�a �i p�strarea documentelor �i a coresponden�ei primite �i emise 

de Consiliul de Administra�ie; 
2. Urm�re�te respectarea termenelor de întocmire �i prezentare a materialelor 

solicitate de Consiliul de Administra�ie; 
3. Asigur� transmiterea convoc�rii  membrilor Consiliului de Administra�ie �i 

difuzarea materialelor înaintea fiec�rei �edinte; 
4. Asigur� primirea �i p�strarea declara�iilor de avere �i a declara�iilor de interese, a 

membrilor Consiliului de Administra�ie, precum �i transmiterea acestora c�tre 
structura responsabil� pentru postarea pe site-ul Casei de Asigur�ri de S�n�tate 
Cluj, precum �i c�tre Agen�ia Na�ional� de Integritate, conform legii; 

5. Preg�te�te materialele pentru �edintele Consiliului de Administra�ie potrivit 
ordinii de zi stabilite; 

6. Asigur� consemn�rile desf��ur�rii �edintelor Consiliului de Administra�ie în 
Registrul de procese verbale , redactând procesul verbal;  

7. Furnizeaz� informa�iile �i documente solicitate de membrii  Consiliului de 
Administra�ie; 

8. Redacteaz� hotararile Consiliului de Administratie, care vor fi avizate de 
consilierii juridici ai SRUJC 

 
 

Capitolul 4 
 
 Atribu�iile Pre�edintelui – Director General al Casei  de Asigur�ri  de S�n�tate Cluj 
 
Art.14. Pre�edintele – Director General este pre�edintele Consiliului de 
Administra�ie al Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj , conduce activitatea Casei de 
Asigur�ri de S�n�tate �i este numit, pe baz� de concurs sau cu delagare, prin Ordin 
al Pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate. 
 

a) Pre�edintele – Director General al Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj 
este ordonator ter�iar de credite în condi�iile legii �i în calitate de manager 
al sistemului la nivel local, realizeaz� planul de management, urm�rind 
execu�ia obiectivelor �i indicatorilor de performan�� cuprin�i în contractul 
de management. 
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b) Pentru punerea în aplicare a hot�rârilor Consiliului de administra�ie al 
Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj, precum �i pentru exercitarea 
atribu�iilor care ii revin, potrivit actelor normative in vigoare, Pre�edintele – 
Director General emite decizii. 

c) Pre�edintele – Director General al Casei de Asigur�ri de S�n�tate       
poate delega, în condi�iile legii, atribu�ii de reprezentare unuia dintre 
directorii executivi, cu aprobarea prealabila a Presedintelui CNAS, in 
conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr.972/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Art.15. Pre�edintele – Director General al Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj 
are urm�toarele atribu�ii:  

1. Atribu�iile pre�edintelui - director general al casei de asigur�ri sunt stabilite prin 
statutul-cadru �i contractul de management, avându-se în vedere un plan de 
management pentru asigurarea func�ion�rii sistemului de asigur�ri sociale de 
s�n�tate la nivel local. 

2. Pre�edintele - director general al casei de asigur�ri, în calitate de manager al 
sistemului la nivel local, realizeaz� planul de management urm�rind execu�ia 
obiectivelor �i indicatorilor de performan�� cuprin�i în contractul de 
management. 

3. Atribu�iile principale ale pre�edintelui - director general, manager al sistemului la 
nivel local, sunt: 
• aplic� normele de gestiune, regulamentele de organizare �i func�ionare �i 

procedurile administrative unitare; 
• organizeaz�, coordoneaz� �i r�spunde de activitatea de control al execu�iei 

contractelor de furnizare de servicii medicale; 
• organizeaz� �i coordoneaz� activitatea de urm�rire �i control al colect�rii 

contribu�iilor pentru concedii si indemnizatii de 0,85%; 
• propune programe de ac�iuni de îmbun�t��ire a disciplinei financiare; 
• stabile�te modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru; 
• organizeaz� împreun� cu alte structuri abilitate controale privind respectarea 

drepturilor asigura�ilor �i propune m�suri în caz de nerespectare a acestora; 
• supravegheaz� �i controleaz� organizarea �i func�ionarea sistemului de 

asigur�ri sociale de s�n�tate la nivel teritorial �i prezint� anual rapoarte, pe 
care le d� publicit��ii; 

• nume�te, sanc�ioneaz� �i elibereaz� din func�ie personalul casei de asigur�ri. 
4. R�spunde pentru gestionarea �i administrarea, în condi�iile legii, a integrit��ii 

patrimoniului casei de asigur�ri de s�n�tate, conform mandatului încredin�at; 
5. Realizeaz� planul de management �i urm�re�te execu�ia obiectivelor acestuia; 
6. R�spunde pentru realizarea indicatorilor de performan�� in contractul de 

management; 
7. Elaboreaz� �i aplic� politici �i strategii specifice în m�sur� s� asigure 
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desf��urarea în condi�ii performante a activit��ii curente �i de perspectiv� a 
casei de asigur�ri de s�n�tate, în concordan�� cu strategia CNAS, conform 
mandatului încredin�at; 

8. Stabile�te �i urm�re�te realizarea atribu�iilor de serviciu, pe compartimente, ale 
func�ionarilor publici �i personalului contractual, salaria�i ai casei de asigur�ri 
de s�n�tate, în conformitate cu regulamentul de organizare �i func�ionare al 
acesteia; 

9. R�spunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri �i 
cheltuieli al casei de asigur�ri de s�n�tate, asigurând o bun� gestiune a 
Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate la nivel local, în 
condi�iile reglement�rilor legale în vigoare, în limita mandatului încredin�at; 

10. Nu transmite altei persoane drepturile �i obliga�iile care rezult� din mandatul 
încredin�at �i din prezentul contract de management decât în situa�ii justificate 
�i cu aprobarea prealabil� a pre�edintelui CNAS; 

11. Respect� atribu�iile prev�zute de legisla�ia finan�elor publice pentru 
ordonatorii de credite; 

12.  R�spunde pentru angajarea �i utilizarea fondurilor în limita creditelor de 
angajament �i a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare; 

13.  Reprezint� casa de asigur�ri de s�n�tate în raporturile cu ter�ii; 
14.  Respect� prevederile legale în vigoare referitoare la p�strarea confiden�ialit��ii 

asupra datelor, informa�iilor �i documentelor referitoare la activitatea casei de 
asigur�ri de s�n�tate; 

15.  Încheie acte juridice în numele �i pe seama casei de asigur�ri de s�n�tate, 
conform competen�elor sale, în condi�iile legii; 

16.  Prezint� trimestrial pre�edintelui CNAS situa�ia economico-financiar� a casei 
de asigur�ri de s�n�tate, modul de realizare a obiectivelor �i indicatorilor, a 
proiectelor �i programelor asumate, inclusiv m�surile pentru cre�terea 
performan�ei; 

17.  Stabile�te �i ia m�suri privind securitatea �i s�n�tatea în munc�, privind 
protec�ia civil�, securitatea la incendii �i pentru asigurarea pazei institu�iei; 

18.  D� dispozi�ii cu caracter obligatoriu pentru personalul casei de asigur�ri de 
s�n�tate, sub rezerva legalit��ii lor; 

19.  R�spunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare �i 
de func�ionare �i procedurilor administrative unitare, potrivit legii; 

20.  Exercit� controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu �i a 
obiectivelor de c�tre personalul angajat al casei de asigur�ri de s�n�tate; 

21.  Asigur� elaborarea statutului propriu al casei de asigur�ri de s�n�tate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS �i ale statutului-
cadru aprobat de CNAS; 

22.  Convoac� consiliul de administra�ie al casei de asigur�ri de s�n�tate, conduce 
�edin�ele acestuia �i urm�re�te ducerea la îndeplinire a obliga�iilor prev�zute la 
art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicat�; 

23.  Desemneaz� ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în casa de 
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asigur�ri de s�n�tate, prin decizie, unul dintre directorii executivi/directorul 
executiv adjunct de la nivelul casei de asigur�ri de s�n�tate, cu aprobarea 
prealabil� a pre�edintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Na�ionale de 
Asigur�ri de S�n�tate, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 972/2006, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

24.  Îndepline�te toate demersurile, în limita sa de competen��, pentru respectarea 
drepturilor asigura�ilor; 

25. R�spunde pentru organizarea �i derularea procesului de contractare, cu 
respectarea contractului-cadru �i în limitele mandatului încredin�at; 

26. Organizeaz� împreun� cu alte structuri abilitate controale privind respectarea 
drepturilor asigura�ilor �i propune m�suri în caz de nerespectare a acestora; 

27. Organizeaz�, planific�, coordoneaz�, controlul �i evaluarea activit��ii tuturor 
structurilor din cadrul Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj; 

28. Implementeaz� sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de 
Asigur�ri de S�n�tate Cluj; 

29. Exercit� atribu�iile prev�zute de legisla�ia finan�elor publice pentru ordonatorii 
ter�iari de credite; 

30. Acord� audien�e în cadrul programului stabilit; 
31. Nume�te în condi�iile legii, purt�torul de cuvânt al institu�iei, consilierul etic 

responsabilul cu accesul la informa�iile de interes public �i consilierul 
responsabil cu protectia datelor cu caracter personal; 

32. Exercit� alte atribu�ii date în competen�a sa de actele normative în vigoare. 
 
Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul secretariatului 
Presedintelui-Director general  

 
Art.16. Secretariatul Pre�edintelui-Director General are urm�toarele atribu�ii: 
1. Asigur� primirea, înregistrarea si repartizarea sub semnatur� a corespondentei 

adresata institutiei prin Registrul de corespondenta cu aceasta destinatie, 
conform rezolu�iilor date de c�tre Pre�edintele-Director General; 

2. Gestioneaz� agenda de întâlniri a Pre�edintelui-Director General; 
3. Organizeaz� programul de audiente al Presedintelui-Director General; 
4. Realizeaz� �i mentine legatura cu alte institutii; 
5. R�spunde de distribuirea, sub semnatura, a documentelor interne (note interne, 

referate, etc) emise de compartimentele functionale ale institutiei, prin Registrul 
de corespondenta cu aceasta destinatie;  

6. Asigur� folosirea �tampilei institutiei în condi�ii depline de siguranta si 
legalitate, certificând semn�tura Presedintelui-Director General; 

7. Primeste �i tine eviden�a transmisiilor fax �i notelor;  
8. Tine evidenta ordinelor de deplasare; 
9. R�spunde de buna func�ionare a aparaturii din dotare; 

10. Asigura secretizarea �i verificarea fluxului informa�ional – convorbiri 
telefonice, fax-uri, coresponden�a, documente multiplicate; 
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11. Arhiveaza documentele specifice activitatii Secretariatului Pre�edintelui-
Director General 

 
Capitolul 5 
 
Activit��ile �i opera�iunile specifice  structurilor de specialitate aflate în subordinea 
Pre�edintelui  - Director General al Casei  de Asigur�ri de S�n�tate Cluj 

Art.17. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul Serviciului 
Control: 
1. Întocme�te pân� la data stabilit� de c�tre DGMCA planul de activit��i, pe care îl 
supune aprob�rii pre�edintelui - director general în vederea transmiterii spre avizare 
DGMCA; 
2. Actualizeaz� planul de activit��i în func�ie de rezultatele ob�inute, de modific�rile 
legislative, organizatorice sau de alt� natur� intervenite, la solicit�rile CNAS sau ale 
pre�edintelui - director general; 
3. Efectueaz� ac�iuni de control conform legii �i normelor metodologice privind 
activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigur�ri sociale de s�n�tate 
stabilite prin Ordin al Presedintelui CNAS, aprobate prin Dispozitie a pre�edintelui - 
director general si vizate pentru legalitate de serviciul resurse umane, juridic, 
contencios; 
4. Constat� contraven�iile si aplicarea sanctiunilor prev�zute la art. 47 �i art. 48 din 
OUG nr. 158/2005 privind concediile �i indemniza�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
cu modific�rile si complet�rile ulterioare, respectiv art. 312 si art. 313 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t�tii, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
5. Efectueaz� ac�iuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea 
Programelor Na�ionale de S�n�tate Curative conform obliga�iilor prev�zute în 
Normele Tehnice de aplicare a Programelor Na�ionale de S�n�tate Curative; 
6. Verific� �i controleaz� aspectele cuprinse în memoriile, reclama�iile �i/sau în 
sesiz�rile primite de c�tre pre�edintele - director general al casei de asigur�ri de 
s�n�tate �i repartizate spre solu�ionare structurii de control; 
7. Verific� �i controleaz� aspectele cuprinse în memoriile, reclama�iile �i/sau în 
sesiz�rile primite de c�tre DGMCA, transmise spre solu�ionare de c�tre aceasta; 
8. În baza actelor de control întocmite, prezint� pre�edintelui - director general spre 
aprobare constat�rile, concluziile �i m�surile ce se impun; 
9. Urm�re�te modul de implementare a m�surilor dispuse prin rapoartele de control �i 
aprobate de pre�edintele - director general; 
10. Efectueaz� controale la solicitarea DGMCA �i dispuse de pre�edintele - director 
general; 
11. Elaboreaza �i transmit în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau dispuse de 
C.N.A.S a raport�rilor privind activit��ile specifice desfasurate la nivelul serviciului; 
12. Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS �i în 
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vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management; 
13. Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, control 
mutual �i control ierarhic) la nivelul serviciului; 
14.Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate de serviciul control, conform legii; 
organizeaz� eviden�a documentelor/opera�iunilor desf��urate la nivelul serviciului �i 
arhivarea documentelor justificative; 
15. Organizeaza activit��i de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea proprie; 
16. Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 
17. �eful de  Serviciu asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a 
prezentului regulament; 
18. �eful de  Serviciu întocmeste Rapoartele de evaluare pentru personalul din 
subordine, potrivit legislatiei specifice; 
19. �eful de Serviciu monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice 
serviciului din cadrul casei de asigur�ri de s�n�tate, cuprinse în strategia �i  programele 
institu�iei; 
20. Organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea datelor necesare 
realizarii indicatorilor specifici de control din planul de management; 
21. �eful de Serviciu efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire 
si perfectionare profesionala a personalului din subordine; 
22.�eful de Serviciu efectueaza propuneri privind promovarea în functie a personalului 
din cadrul directiei; 
23. �eful de Serviciu urm�reste utilizarea SIUI in conformitate cu activitatile si 
operatiunile specifice din subordine; 
24.  �eful de Serviciu elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de 
post pentru personalul din subordine; 
25. �eful de Serviciu  întocmeste procedurile operationale specifice structurii, registrul 
riscurilor  si circuitul documentelor si le actualizeaz� ori de cate ori este necesar.  
 
Art.18. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul Serviciului 
Resurse Umane, Juridic Contencios 
 
Structura Juridic   Contencios : 
1. Avizeaz� din punct de vedere al respect�rii legii, documentele emise de strucurile de 
specialitate din cadrul CAS-Cluj; 
2. Avizeaz� pentru legalitate deciziile pre�edintelui-director general al CAS; 
3. Avizeaz� pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, 
sanc�ionarea, numirea în func�ie, a func�ionarilor publici �i a personalului contractual 
din CAS emise de structura Resurse Umane; 
4. Avizeaz� pentru legalitate dispozi�ia de serviciu privind efectuarea ac�iunilor de 
control în cadrul sistemului de asigur�ri de s�n�tate la nivel local dispuse de pr�dintele 



            
REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI FUNC�IONARE AL CAS CLUJ   –2019 

 
 

11 

CNAS �i/sau de Pre�edintele-Director General al CAS-Cluj, conform Ordinului 
Pre�edintelui CNAS nr. 1012/2013 
5. Elaboreaz�, în colaborare cu Secretariatul Consiliului de Administra�ie, hot�rârile 
Consiliului de Administra�ie, pe baza proceselor verbale de �edin�� ale acestuia �i 
avizeaz� aceste documente pentru legalitate;; 
6. Informeaz� conducerea CAS cu privire la actele normative aplicabile domeniului de 
activitate al CAS �i elaboreaz� Informarea privind lista actelor normative incidente 
sistemului adoptate �i publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
7. Avizeaz� pentru legalitate documentele emise de CAS, care angajeaz� r�spunderea 
patrimonial�, contractual�, civil�, penal�, disciplinar� sau cele cu privire la gestionarea 
patrimoniului CAS; 
8. Acord� consultan��, pe domeniul specific de competen��, la negocierea, încheierea, 
modificarea, completarea �i încetarea contractelor încheiate de CAS, indiferent de 
natura juridic� �i obiectul contractului; 
9. Reprezint� �i asigur� ap�rarea drepturilor �i intereselor legitime ale CAS în fa�a 
instan�elor de judecat� de toate gradele în care CAS este parte; 
10. Redacteaz� �i întocme�te, în baza documentelor �i a punctelor de vedere puse la 
dispozi�ie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul 
instan�elor de judecat� de toate gradele, în toate fazele procesuale �i, dup� caz, exercit� 
c�ile de atac ordinare �i extraordinare pentru ap�rarea intereselor CAS, în cauzele în 
care aceasta este parte; 
11. Urm�re�te �i �ine eviden�a num�rului de litigii aflate pe rolul instan�elor de 
judecat� în care CAS este parte; 
12. Particip�, al�turi de reprezentan�i ai direc�iilor de specialitate pe domeniul de 
competen�� specific, la expertize judiciare în care CAS este convocat� de c�tre exper�ii 
judiciari, în cauzele în care CAS este parte; 
13. Transmite structurilor de specialitate hot�rârile judec�tore�ti executorii pronun�ate 
în contradictoriu cu CAS, în vederea punerii acestora în executare; 
14. Reprezint� interesele legitime ale CAS, al�turi de reprezentan�i ai structurilor de 
specialitate, dup� caz, în fa�a autorit��ilor �i institu�iilor publice locale, precum �i în 
rela�iile cu ter�ii - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza 
mandatului acordat de pre�edintele-director general al CAS, pe domeniul de 
competen�� specific; 
15. Analizeaz� �i solu�ioneaz� sub aspect juridic peti�iile adresate CAS �i repartizate 
structurii Juridic �i Contencios de c�tre pre�edintele-director general al CAS; 
16. Îndrum�, pe domeniul de competen�� specific, structurile de specialitate ale CAS, 
la solicitarea acestora, în vederea aplic�rii unitare a actelor normative în vigoare, 
precum �i a practicii instan�elor de judecat�; 
17. Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS �i în 
vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management; 
18. Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; organizeaza eviden�a 
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documentelor/opera�iunilor desf��urate la nivelul serviciului �i arhivarea documentelor 
justificative; 
19. Organizeaza activit��i de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea structurilor 
CAS-Cluj; 
20. Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, control 
mutual �i control ierarhic);organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, 
procesare �i arhivare a documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; 
organizeaza eviden�a documentelor/opera�iunilor desf��urate la nivelul serviciului �i 
arhivarea documentelor justificative; 
21. Elaboreaza �i transmite în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau dispuse 
de C.N.A.S a raport�rilor privind activit��ile specifice; 
22. Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 
23. Asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a prezentului 
regulament; 
24. �eful de serviciu întocmeste rapoartele de evaluare pentru personalul din 
subordine, potrivit legislatiei specifice; 
25. �eful de serviciu monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice 
serviciului din cadrul casei de asigur�ri de s�n�tate, cuprinse în strategia �i  programele 
institu�iei; 
26. �eful de serviciu organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea 
datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de 
management; 
27. �eful de serviciu efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire 
si perfectionare profesionala a personalului din subordine; 
28. �eful de serviciu efectueaza propuneri privind promovarea în functie a 
personalului din cadrul serviciului; 
29. �eful de serviciu elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de 
post pentru personalul din subordine; 
30. Serviciul verific� procedurile operationale specifice structurii, registrul riscurilor  
si circuitul documentelor si dispune actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.  

Structura Resurse Umane: �

1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal 
în ceea ce prive�te num�rul de posturi pe structura CAS Cluj; 
2. Realizeaz� studii privind num�rul �i structura de func�ii pentru CAS Cluj, în scopul 
optimiz�rii activit��ii structurilor de specialitate; 
3. Întocme�te �i supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama 
�i statul de func�ii al CAS Cluj; 
4. Colaboreaza, împreuna cu serviciile de specialitate , la elaborarea  proiectul 
Statutului propriu, cu respectarea  prevederilor legale  in vigoare si ale Statutului  
cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; 
5. Particip� la elaborarea Regulamentului de Organizare �i Func�ionare  �i 
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Regulamentului Intern al CAS Cluj; 
6. Participa la întocmirea fi�ei postului pentru personalul CAS Cluj, colaborând în 
acest sens cu toate direc�iile �i structurile CAS Cluj responsabile pentru realizarea fi�ei 
postului pentru personalul din structura proprie; 
7. �ine eviden�a func�iilor publice �i a tuturor func�ionarilor publici din cadrul CAS 
Cluj, pe portalul de management, conform instruc�iunilor ANFP; 
8. Reactualizeaz� permanent portalul de evidenta si  management de la nivelul ANFP 
pentru  personalul propriu al CAS Cluj �i r�spunde pentru asigurarea corelatiei între 
portal, statul de func�ii �i actele administrative; �
9. Întocme�te documenta�ia  legal� pentru organizarea, desfasurarea si participarea  la 
concursurile  organizate  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante  din 
cadrul institutiei;�
10. Participa la organizarea  si  coordonarea activitatilor  de recrutare si selectare  a 
personalului;�
11. Deruleaz� activitatile specifice  managementului  functiei publice, respectiv a 
managementului de natura contractuala;�
12. Transmite Agen�iei Na�ionale a Func�ionarilor Publici modific�rile intervenite în 
situa�ia func�ionarilor publici, conform legii �i orice alt� situa�ie solicitat�; 
13. Transmite modific�rile intervenite în structura posturilor c�tre CNAS, ANFP �i 
altor autorit��i , conform prevederilor legale în vigoare;   
14. Colaboreaz� direct cu ANFP în domeniul gestion�rii resurselor umane �i a 
func�iilor publice în cadrul sistemului asigur�rilor de s�n�tate, urm�rind respectarea 
principiilor legale care stau la baza func�iilor publice �i carierei func�ionarilor publici;  
15. Asigur� gestionarea sistemului de evaluare a performan�elor individuale �i de 
stabilire a salariilor de baz� urm�rind aplicarea unitar� a legisla�iei privind stabilirea 
drepturilor salariale de c�tre CAS Cluj; 
16. Asigur� îndeplinirea m�surilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a 
raporturilor de serviciu a func�ionarilor publici, conform prevederilor legale; 
17. Redacteaza deciziile de încadrare/numire, promovare, precum �i a celor ce vizeaz� 
orice alt� modificare a clauzelor contractului de munc�, �i/sau de modificare a 
raporturilor de serviciu �i le comunic� salaria�ilor; 
18. Asigur� primirea �i p�strarea declara�iilor de avere �i a declara�iilor de interese, 
precum �i transmiterea c�tre structura responsabil� pentru postarea pe site-ul CAS 
Cluj, precum �i c�tre Agen�ia Na�ional� de Integritate (ANI), conform legii;  
19. Asigur� p�strarea �i completarea registrului declara�iilor de avere, respectiv 
interese; 
20. Realizeaz� propuneri privind promovarea personalului CAS Cluj, având în vedere 
cerin�ele specifice de ocupare prev�zute de lege, necesit��ile CAS Cluj, standardele �i 
performan�ele profesionale individuale ale personalului (în condi�iile legii) pe baza 
sumelor aprobate în buget cu aceast� destina�ie; 
21. Întocme�te contractele de munc� �i actele adi�ionale ale angaja�ilor CAS Cluj; 
22. Gestioneaz� dosarele profesionale ale func�ionarilor publici în condi�iile 
prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al func�ionarilor publici, cu 



            
REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI FUNC�IONARE AL CAS CLUJ   –2019 

 
 

14 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
23. Verific� documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a 
concediilor de odihn�, concediilor pentru incapacitate temporar� de munc� �i a altor 
concedii, pentru salaria�ii CAS Cluj; 
24. Întocme�te documenta�ia specific� conform legisla�iei în vigoare, pentru 
verificarea cuno�tin�elor profesionale ale salaria�ilor CAS Cluj (prin examinare, 
testare, concurs), �i asigur� leg�tura cu persoanele din afara unit��ii privind cererile de 
angajare, întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în eviden��, în 
condi�iile legii; 
25. Asigur� leg�tura cu persoanele din afara institu�iei privind cererile de angajare, 
întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în eviden��, în condi�iile 
legii; 
26. Asigur� eviden�a la zi operativ� a datelor personalului CAS Cluj (func�ionari 
publici �i personal contractual); 
27. Asigur� monitorizarea aplic�rii legisla�iei privind func�ia public� �i a func�ionarilor 
publici �i a personalului contractual în cadrul CAS Cluj; 
28. Stabile�te salariile de baz� precum �i alte drepturi salariale ale personalului din 
aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispozi�ii legale în materie; 
29. Stabile�te cuantumul sporurilor de natur� salarial� în conformitate cu actele 
normative în vigoare; 
30. Întocme�te statele de plat� pentru drepturile b�ne�ti cuvenite salaria�ilor CAS Cluj 
sau a persoanelor din afara unit��ii (membrilor CA, reprezentanti ANFP), cu 
respectarea legisla�iei în vigoare; 
31. Întocme�te �i depune în termen declara�iile lunare/anuale aferente salariilor cu 
respectarea legisla�iei în vigoare ( D112-lunar �i L153/2018-anual);  
32. Întocme�te lunar macheta posturilor bugetate pe care o transmite la CNAS pân� în 
data de 5 ale lunii;�
33. Urmareste încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune   bugetara 
din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat plata  sa fie  cea corecta  si sa 
corespunda  naturii cheltuielilor respective;�
34. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale 
a bugetului de  stat;�
35. La solicitarea salaria�ilor, elibereaz� adeverin�ele referitoare la veniturile încasate 
sau contribu�iile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale; 
36. Asigur� �i monitorizeaz� aplicarea prevederilor Ordinului pre�edintelui ANFP  nr. 
3753/2015 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare pentru stabilirea unui cadru unitar 
privind metodele de completare si transmitere a datelor si informa�iilor referitoare la 
respectarea normelor de conduita de c�tre func�ionarii publici si la implementarea 
procedurilor disciplinare �i raportarea anexelor cu validarea acestora pe Platforma 
Consilier etic a ANFP conform campaniilor/sesiunilor deschise periodic 
(trimestrial/semestrial); 
37. Asigur� �i monitorizeaz� aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de 

conduita a func�ionarilor publici în cadrul CAS Cluj; 
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38. Participa la elaborarea Codului de Conduita propriu pentru functionarii publici al 
Casei de Asigurari de S�n�tate Cluj;�
39. Întocme�te rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit� de c�tre 

func�ionarii publici din cadrul CAS Cluj, conform legisla�iei in vigoare; 
40. Realizeaz� propuneri privind programul de formare �i perfec�ionare profesional� a 
func�ionarilor publici �i a personalului contractual din cadrul CAS Cluj, aprobat de 
conducerea CNAS �i urm�re�te aducerea la îndeplinire a acestui program; 
41. Realizeaz� demersurile legale in ceea ce priveste organizarea si coordonarea 
activitatii de formare profesionala si indrumare metodologica pentru personalul CAS 
Cluj respectiv: �

• Gestioneaz� completarea de catre intreg personalul a chestionarelor 
transmise de CNAS in vederea identificarii nevoilor de perfectionare, 
finalizate cu Rapoartele Directorilor Executiv si a Raportului 
Presedintelui-Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Cluj in 
vederea elaborarii planului anual de pregatire si formare profesionala;�

•  Gestioneaza participarea salariatilor la cursuri, transmite confirmarile de 
participare, urmareste primirea adeverintelor, diplomelor de participare; �

• Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul 
DRUSEP-CNAS, feed-back-urile  completate pentru salariatii care au 
participat la cursuri, in termenele stabilite de  CNAS;�

42. Asigur� întocmirea, verificarea �i centralizarea monitoriz�rii cheltuielilor de 
personal de la CAS Cluj în data de 01 ale fiec�rei luni c�tre Serviciul Buget, Financiar, 
Contabilitate din cadrul CAS-Cluj, care îl va înainta CNAS.  
43. Întocme�te rapoartele  specifice si chestionarele  statistice, c�tre Institutul National 
de Statistica astfel�

• formularul S1- indicatorii pe termen scurt( lunar)�
• formularul LV-ancheta locurilor de munca( trimestrial)�
• formular SAN-activitatea unit��ilor sanitare(anual)�
• formularul S3-cercetare statistic�(anual)  �

44. Gestioneaza si evidentiaza emiterea, actualizarea si arhivarea diferitelor documente 
si acte, ordine, decizii, instructiuni, adeverinte de salarii, concedii de odihna si 
medicale, pontaje, fise de evaluare a performantelor profesionale individuale, fise de 
post, note de lichidare, contractele de munca ale salariatilor, Registrul de evidenta al 
salariatilor;�
45. Identifica  noi activitati procedurabile urmare implementarii unor  activitati sau 
unor modificari legislative dupa care se va  emite procedura operationala pentru 
activitatea procedurabila identificata;�
46. Respecta termenele de raportare a datelor specifice in activitatea de resurse umane, 
organizare, salarizare, evaluare, perfectionare;�
47. Întocme�te propuneri de angajare a cheltuielilor �i ordonan��ri de plat� în 
conformitate cu Ord.MFP nr. 1792/2002� pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonan�area �i plata cheltuielilor institu�iilor publice, 
precum �i organizarea, evidenta �i raportarea angajamentelor bugetare �i legale, pentru 
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cheltuielile de personal�
48. Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS �i în 
vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management;�
49. Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 
�

Art.20. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul 
Compartimentului Rela�ii Publice, Purt�tor de Cuvânt: 
 
A. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul 
Compartimentului Rela�ii Publice 
 

1. Monitorizeaz� apari�iile Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj în pres�; 
2. Elaboreaz� zilnic Revista Presei; 
3. Realizeaz� periodic analiza de imagine a Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj      

în pres�; 
4. Asigur� afi�area �i actualizarea informa�iilor de interes public pe site-ul CAS 

Cluj; 
5. Colaboreaz� cu toate structurile CAS Cluj în vederea identific�rii informa�iilor 

cu valoare de �tire; 
6. Organizeaz� �i desf��oar� activit��i de asigurare a accesului la informa�ii de 

interes public, conform prevederilor legale în vigoare; intocmeste registrul de 
evidenta privind solicitarile de informa�ii de interes public;  

7. Organizeaz� �i desf��oar� activitatea de solu�ionare a peti�iilor, conform 
prevederilor legale în vigoare: 

8. Organizeaz� �i desf��oar� activit��i de informare a publicului prin TELVERDE  
9. Elaboreaz� sintezele periodice privind solicit�rile primite de la asigura�i prin 

intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, peti�iilor, în scopul 
inform�rii conducerii; 

10. Elaboreaz� materialele informative cu privire la sistemul asigur�rilor de 
s�n�tate �i activitatea specific� a CAS Cluj. 

 
 

B. Activit��ile �i opera�iunile specifice Purt�torului de Cuvânt al CAS Cluj 
 

1. Elaboreaz� strategia de promovare a imaginii CAS Cluj �i supunerea spre 
aprobare Pre�edintelui Director General; 

2. Întocme�te �i actualizeaz� baza de date cu jurnali�tii acredita�i; 
3. Elaboreaz� planul de m�suri în vederea fundament�rii strategiei de promovare a 

imaginii casei de asigur�ri �i supunerea aprob�rii CAS Cluj; 
4. Elaboreaz�, supune spre aprobare conducerii �i difuzeaz� materialele de pres�; 
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5. Elaboreaz�, supune spre aprobare conducerii �i difuzeaz� materialele de pres� 
realizate urmare a solicit�rilor mass-media;  

6. Organizeaz� conferin�ele �i evenimentele de pres�; 
7. Faciliteaz� rela�iile conducerii CAS Cluj cu reprezentan�ii mass media; 

 
Activitatea Purt�torului de Cuvânt al CAS Cluj este direct subordonat� conducerii 
institu�iei �i se exercit� de c�tre acesta în baza deciziei de numire a Pre�edintelui 
Director General al CAS;  

 
Capitolul 6 

 
Art.21. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul  
Serviciului Tehnologia Informa�iei 
 
1. Administreaz� serverele de baze de date proprii, aplica�ii, comunica�ii; 
2. Realizeaz� �i administreaz� componenta transport date (cablare,   pachpanel-uri, 

prize, switch–uri) a re�elei de calculatoare proprie, asigur� între�inerea �i 
exploatarea în condi�ii optime a acesteia; 

3. Asigur� buna func�ionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, 
print-servere) din cadrul CAS Cluj; 

4. Configureaz� cu aplica�ii �i sisteme de operare sta�iile de lucru din cadrul 
compartimentelor CAS Cluj; 

5. Instaleaz� �i configureaz� programele de tip antivirus pe sta�iile de lucru �i servere; 
6. Realizeaz� monitorizarea func�ionalit��ii programelor antivirus; 
7. Realizeaz� identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT; 
8. Verific� respectarea de c�tre personalul CAS Cluj a procedurii securitatea 

sistemului informatic al CAS Cluj; 
9. Împlementeaz� �i urm�re�te func�ionarea sistemului  de blocare automat� a 

încerc�rilor de acces neautorizat; 
10. Asigur� supravegherea func�ion�rii echipamentelor de clim�, securitate, în vederea 

asigur�rii condi�iilor optime de func�ionare a serverelor din cadrul CAS Cluj 
împreun� cu serviciul administrativ; 

11. Administreaz� serverele CAS Cluj: proxy, router care asigur� leg�tura re�elei cu 
serverele din Data Center; 

12. Administreaz� sistemul de back-up al CAS Cluj; 
13. Aplic� procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face 

posibil� restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;  
14. Asigur� asisten�� tehnic� în vederea desf��ur�rii în condi�ii optime a 

videoconferin�elor organizate de c�tre Casa Na�ional� de Asigur�ri de S�n�tate; 
15. Asigur� administrarea aplica�iilor specifice aflate în exploatare,  între�inerea în 

conformitate cu cerin�ele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul 
departamentelor casei de asigur�ri de s�n�tate; 

16. Realizeaz� prelucr�ri de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor 



            
REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI FUNC�IONARE AL CAS CLUJ   –2019 

 
 

18 

de specialitate din cadrul CAS Cluj, în colaborare cu acestea, în vederea ob�inerii 
de informa�ii pentru diverse raport�ri, dac� acest lucru este posibil informatic; 

17. Asigur� asisten�� în exploatarea aplica�iilor informatice în cadrul CAS Cluj; 
18. Asigur� conexiunea la aplica�ia legislativ�. 
19. Formuleaz� specifica�iile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific 

IT; 
20. Administreaz� site-ul http (http://www.cnas.ro/cascluj); 
21. Posteaz�, pe site-ul casei de asigur�ri, la solicitarea scris� a compartimentelor de 

specialitate, informa�iile de interes public, conform procedurilor în vigoare 
existente la nivelul CAS Cluj; 

22.  Administreaz� serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, 
DNS, VPN, MYSQL, LDAP (e-mail, site, acces internet) 

23. Concepe �i implementeaz� împreun� cu angaja�ii CAS politici de securitate IT; 
24. Supravegheaz� buna func�ionare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI 

din Data Center din punct de vedere hardware; 
25. Asigur� monitorizarea comunica�iei cu serverele PIAS CNAS; 
26. Asigur� gestionarea informatic� a utilizatorilor CAS Cluj �i a drepturilor de acces 

în re�eaua informatic� a CAS Cluj �i în sistemul PIAS;   
27. Analizeaz� problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau 

de catre furnizori/asigurati împreun� cu personalul de specialitate din cadrul 
Compartimentului Tehnologia Informa�iei �i în cazul în care nu pot fi rezolvate la 
nivelul IT CAS Cluj le transmite c�tre IT  CNAS/produc�torului de soft în vederea 
rezolv�rii; 

28. Asigur� generarea de noi nomenclatoare, impus� de  modific�ri ale listelor de 
medicamente, necesare  aplica�iilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii 
medicale  farmaceutice, �i dispozitive medicale; 

29. Asigur� condi�iile tehnice de func�ionare a activit��ii de deblocare carduri na�ionale 
�i verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS 
desemnati; 

30. Prelucreaz� datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat �i 
carduri noi tip�ritecare sunt distribuite de c�tre Po�ta Român� asigura�ilor 

31. Verific� conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, 
farmaceutice �i dispozitive medicale, existente în SIUI �i genereaz� serii de licen�� 
pentru noii furnizori intra�i în contract; 

32. Întocme�te referatele de necesitate pentru achizi�ionarea de produse �i servicii 
informatice; 

33. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în 
condi�iile legii;  

34. Asigur� folosirea eficient� a întregii dot�ri tehnice precum �i a altor resurse; 
35. Particip� la recep�ia de produse �i servicii cu specific informatic achizi�ionate la 

nivel CAS Cluj; 
36. Colaboreaz� cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii 

atribu�iilor de serviciu; 
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37. Furnizeaz�, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai CAS Cluj si 
CNAS, dac� aceste date pot fi colectate cu aplica�iile existente; 

38. Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS Cluj �i în 
vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management; 

39. Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 

40. Colaboreaza cu alte structuri �i cu direc�iile de specialitate din CAS Cluj; 
41. Asigura desf��urarea altor activit��i prev�zute de lege sau dispuse de c�tre 

C.N.A.S; 
42.  �eful de serviciu asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a 

prezentului regulament; 
43. �eful de serviciu întocmeste rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, 

potrivit legislatiei specifice; 
44. �eful de serviciu organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea 

datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul 
de management; 

45. �eful de serviciu efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire 
si perfectionare profesionala a personalului din subordine; 

46. �eful de serviciu efectueaza propuneri privind promovarea în functie a personalului 
din cadrul serviciului; 

47. �eful de serviciu urm�reste utilizarea SIUI in conformitate cu activitatile si 
operatiunile specifice din subordine; 

48. �eful de serviciu elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de 
post pentru personalul din subordine; 

49. �eful de serviciu  întocmeste procedurile operationale specifice serviciului, 
registrul riscurilor  si circuitul documentelor si le actualizeaz� ori de cate ori este 
necesar.  

 
Capitolul 7 
 
Activit��ile �i opera�iunile specifice structurilor de specialitate  aflate în 
subordinea Direc�iei  Economice  

Art.22.  Activit��ile �i opera�iunile specifice Directorului executiv al Direc�iei  
Economice: 
A. Atribu�ii generale 
1.Asigur� desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS Cluj �i în 
vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management; 
2.Organizeaz�, planific�, coordoneaz� controlul �i evaluarea tuturor activit��ilor 
specifice din cadrul Direc�iei Economice; 
3.Organizeaz� �i implementeaz� sistemul de control managerial intern la nivelul 
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tuturor structurilor din subordine; 
4.Organizeaz� �i coordoneaz� colectarea, prelucrarea  datelor, aferente serviciilor din 
subordine, necesare fundament�rii �i realiz�rii indicatorilor de performant� din planul 
de management; 
5.Asigur� transmiterea în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau dispuse de 
CNAS a raport�rilor privind activit��ile specifice Direc�iei Economice; 
6.Organizeaza activit�tea de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea structurilor 
din cadrul Direc�iei Economice; 
7.Coordoneaz� �i centralizeaz� raportul de activitate la nivelul Direc�iei Economice, în 
acest sens evaluând, m�surând �i înregistrând în permanen�� rezultatele, prin 
compararea cu obiectivele, identific� abaterile, propune aplicarea de m�suri corective; 
8.Urm�re�te utilizarea SIUI �i ERP in conformitate cu activitatile si operatiunile 
specifice din cadrul Direc�iei Economice; 
9.Coordoneaz� activitatea de evaluare a personalului Direc�iei Economice; 
10.Propune sanc�ionarea, avansarea, promovarea salaria�ilor din subordine, recomand� 
programele de formare profesional�  ce se impun a fi urmate de fiecare salariat; 
11.Elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de post pentru 
personalul din subordine; 
12.Urm�re�te pentru toate strucurile din cadrul Direc�iei Economice actualizarea ori de 
cate ori este necesar a procedurilor operationale specifice, a registrului riscurilor si a 
circuitului documentelor; 
13.Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 
14.Colaboreaza cu alte structuri �i cu direc�iile de specialitate din CAS Cluj; 
15.Asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a prezentului 
regulament; 
 
B. Atributii specifice 

 
B1. Coordonarea activit��ii privind concediile medicale 
1. Organizeaz� �i coordoneaz� activitatea de restituire a sumelor reprezentând 

îndemniza�ii de concedii medicale angajatorilor, conform legisla�iei în vigoare; 
2. Organizeaz� �i coordoneaz� activit��ile de asigurare pentru concedii si 

indemnizatii a persoanelor fizice care nu de�in calitatea de angajat; 
3. Coordoneaz� activitatea privind plata cheltuielilor ocazionate de acordarea 

drepturilor de concedii si indemnizatii pentru incapacitate de munca pentru 
persoane fizice; 

�� Verific� si urm�re�te activitatea de executare silit�, elaboreaz� planurile de m�suri, 
asigur� implementarea acestora in vederea recuper�rii sumelor reprezentând crean�e la 
FNUASS pentru concedii �i indemniza�ii.�

 
 
B2. Coordonarea activit��ii Buget, Financiar, Contabilitate 
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1. Conduce �i organizeaza evidenta contabila din cadrul Serviciului Buget, 
Financiar, Contabilitate; 

2. Organizeaz� �i asigur� efectuarea pl��ilor în limita creditelor bugetare �i a 
deschiderilor de credite; 

3. Organizeaz� activitatea de eviden�iere în contabilitate a opera�iunilor legate de 
decont�ri externe; 

4. Coordoneaz� realizarea execu�iei bugetare pentru toate capitolele prev�zute în 
buget; 

5. Coordoneaz� �i organizeaz� inventarierea patrimoniului, valorificarea 
rezultatelor acesteia, luând m�suri pentru prevenirea pagubelor �i recuperarea 
lor; 

6. Coordoneaz� �i asigur� întocmirea situa�iilor financiare, depunerea acestora la 
termen la organele de drept; 

7. Coordoneaz� fundamentarea proiectului bugetului de venituri �i cheltuieli, 
elaborarea acestuia conform principiilor legii finan�elor publice, îl supune 
aviz�rii Consiliul de Administra�ie al CAS Cluj �i îl transmite spre analiz� si 
aprobare CNAS;  

8. Monitorizeaz� mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmarind atat gradul 
de realizare al veniturilor, transmise de catre DRGFP - Administratia pentru 
contribuabili mijlocii cat si Administratia Judeteana a Finantelor Publice, al 
incasarilor la fond pe surse, cat si nivelul cheltuielilor/platilor bugetare, 
incadrarea in prevederile bugetare aprobate institutiei;  

9. Analizeaz� propunerile de modificare a prevederilor bugetare trimestriale, 
avizeaz� vir�rile de credite, propune  rectificarea bugetului CAS Cluj �i le 
înainteaz� spre aprobare conducerii CNAS; 

10. Asigur� buna gestiune financiar� prin angajarea �i utilizarea creditelor bugetare 
în condi�ii de eficien�� �i eficacitate potrivit destina�iilor aprobate; 

11. Asigur� efectuarea la timp �i în bune condi�ii a tuturor raport�rilor financiar 
contabile cerute de CNAS;  

12. Organizeaza exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în conformitate 
cu prevederile actelor normative specifice exercit�rii vizei CFPP.  

 
B3.Coordonarea Biroului Logistic� si Patrimoniu 
1. Înainteaz� c�tre CNAS la finele exerci�iului bugetar spre aprobare propunerea 

Listei de investi�ii, Lista activelor propuse la casare, pe baza Listelor de 
inventar întocmite în acest scop;  

2. Coordoneaz� activitatea privind arhivarea documentelor existente la nivelul 
CAS �i propunerile privind revizuirea nomenclatorului arhivistic; 

3. Coordoneaz� activitatea de transport persoane. 
 

 
B4. Coordonarea Compartimentului Achizi�ii Publice    

1. Coordoneaza elaborarea „Strategiei anuale de achizitie publica” la nivelul CAS 
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Cluj; 
2. Coordoneaza derularea procedurilor specifice procesului de achizitie publica, in 

urmatoarele etape: 
1. Etapa de planificare/pregatire 
2. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru  
3. Etapa postatribuire contract/acord cadru 

 
Art.23. Activit��i �i opera�iuni specifice Serviciului Eviden�� Asigura�i, Carduri �i 
Concedii Medicale: 
 
A. Activit��i specifice generate de legisla�ia în vigoare privind concediile medicale 

 
1. Transmite lunar Serviciului BCF, conform machetei unitare „Situa�ia 

colect�rii/recuper�rii contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii; 
2. Transmite lunar �i trimestrial machetele cu privire la contribu�ia de concedii �i 

indemniza�ii precum �i cele aferente contribu�iei de s�n�tate solicitate de c�tre 
CNAS, cu respectarea termenelor;  

3.  Furnizeaz� datele necesare fundament�rii veniturilor pentru proiectul de buget 
anual �i pentru proiec�ia acestora în urm�torii ani, conform preciz�rilor CNAS; 

4. Urm�re�te încadrarea cheltuielilor privind indemniza�iile de concediu medical, în 
prevederea bugetar� repartizat� prin fila de buget de c�tre CNAS la capitolul 
Asisten�� Social�: 

                              - în caz de boal� �i invaliditate  
            - pentru familie �i copii. 
5. Analizeaz� �i pune în aplicare sentin�ele civile primite de la Serviciul RUJC, în 

situa�ia în care prin dispozitivul sentin�ei se stabile�te anularea sumelor cuprinse în 
actele administrativ fiscale emise de CAS Cluj;  

6. Elaboreaz� propuneri privind modificarea actelor normative �i le înainteaz� CNAS; 
7.  Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 

documentelor specifice activit��ii desf��urate, conform legii. 
 
A1. Activit��i specifice legate de persoanele fizice care nu au calitatea de angajat �i 
care se autoasigur� pentru concedii �i indemniza�ii 
 
8. Încheie �i înregistreaz� în SIUI contractele de asigurare �i actele adi�ionale la 

contracte având ca obiect contribu�ia pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate.  

9. În baza contractelor �i a actelor adi�ioinale încheiate cu persoanele fizice emite 
„Situa�ia contribu�iilor declarate, încasate �i restante �i a major�rilor calculate 
încasate �i restante”, precum �i „Dispozi�ia de încasare” în vederea achit�rii 
contribu�iei la casieria institu�iei;  

10.  Înainteaz� prin Not� intern� Direc�iei Medic Sef  certificatele medicale ale 
persoanelor autoasigurate, înso�ite de centralizatoare în vederea verific�rii modului 
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de completare  �i eliberare a acestora;   
11. Verific�  din punct de vedere formal �i economic modul de completare a 

certificatele medicale depuse de c�tre solicitant al�turi de cererea tip;  
12. În baza documentelor justificative stabile�te indemniza�iile de concedii medicale �i 

întocme�te „Ordonan�area la plat�” înso�it� de „Borderoul anex� la Ordonan�area la 
plat� pentru concedii �i indemniza�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate”  pe care o 
supune vizei CFPP �i o înainteaz� spre aprobare Directorului Economic �i 
Pre�edintelui - Director General; 

13. Conduce eviden�a analitic� a debitorilor la contribu�ia de concedii �i indemniza�ii �i  
comunic� lunar situa�ia sumelor debitate �i a încas�rilor c�tre Serviciul BFC,  în 
vederea înregistr�rii lor; 

14. Organizeaz� �i r�spunde de desf��urarea procedurii de executare silit� pentru 
contribu�ia de concedii �i indemniza�ii, prin emiterea Soma�iei �i Titlului 
executoriu, urm�rind astfel prevenirea prescrierii crean�elor; 

15. Procedeaz� la încetarea execut�rii silite privind contribu�ia de concedii �i 
indemniza�ii, potrivit prevederilor din Codul de procedur� fiscal�; 

16. Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; 

 
 

A2. Activit��i legate de angajatori 
 
17. Prime�te, verific� �i înregistreaz� documenta�ia depus� de c�tre angajatori, conform 

prevederilor legale în vigoare; 
18.  Înainteaz� prin Not� intern� Direc�iei Medic Sef certificatele medicale �i 

centralizatoarele depuse de c�tre angajatori în vederea verific�rii modului de 
completare �i eliberare a acestora, conform procedurii comune; 

19. Verific�  din punct de vedere formal �i economic certificatele medicale avizate de 
c�tre Direc�ia Medic �ef, iar în situa�ia în care, se constat� anumite neconcordan�e 
referitoare la neîndeplinirea stagiului complet de cotizare, certificate medicale 
completate necorespunz�tor, nedepunerea în termen a documenta�iei, etc, se 
întocme�te Referatul de Refuz la plat�, care se aduce la cuno�tin�a angajatorului; 

20. Poart� coresponden�� cu angajatorii în vederea rezolv�rii problemelor sesizate cu 
ocazia verific�rii documentelor;  

21. Întocme�te Referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire. Referatul va 
purta semn�tura �efului de serviciu �i a  Directorului Direc�iei Economice �i va fi 
supus aprob�rii Pre�edintelui - Director General;  

22.  În urma aprobarii referatelor de restituire se întocme�te „Centralizatorul referatelor 
de aprobare a cererilor de restituire” care se înainteaz� pentru semnare Directorului 
Direc�iei Economice �i Serviciului BFC pentru acordarea vizei CFPP. Se transmite 
spre aprobare  Pre�edintelui - Director General;  

23.   Întocme�te Ordonan�area la plat� �i Borderoul -  Anex� la ordonan�area la plat� a 
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sumei reprezentând indemniza�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate pl�tite salaria�ilor proprii, 

care se suport� din bugetul Fondului na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate”,  care se 

înainteaz� Directorului Direc�iei Economice �i Serviciului Buget, Financiar, 
Contabilitate pentru acordarea vizei CFPP. Se transmite spre aprobare  
Pre�edintelui - Director General; 

 
B.Activit��i specifice generate de  activitatea de Eviden�� Asigura�i 
 
1. Înregistreaz� în baza de date – SIUI documentele justificative care confer� calitatea 
de asigurat în sistemul asigur�rilor sociale de s�n�tate �i dup� caz, ofer� consultan�� de 
specialitate asigura�ilor care se prezint� la sediul CAS Cluj în vederea valid�rii calit��ii 
de asigurat; 
2. Redacteaz� r�spunsuri la solicit�ri cu privire la activitatea curent� a Serviciului 
Eviden�� Asigura�i, Carduri si Concedii Medicale; 
3. Proceseaz� declara�iile unice (D112) depuse lunar conform HG 1397/2010 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
4. Elibereaz� adeverinte de asigurat asiguratilor care au refuzat cardul din motive 
religioase ori de constiinta, precum si asiguratilor care au predat cardul ca fiind defect 
sau dup� caz, l-au declarat pierdut, furat, distrus, etc; 
5. Elibereaz� în baza cererilor asigura�ilor �i la solicitarea institu�iilor competente 
adeverinte privind statutul de asigurat/neasigurat în sistemul asigur�rilor sociale de 
s�n�tate din România;   
6. Înregistreaza în SIUI angajatorii noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare �i a 
informa�iilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finan�e; 
7. Valideaza, la solicitarea Biroului Acorduri �i Regulamente Europene, calitatea de 
asigurat a solicitan�ilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit 
asisten�� medical� în str�in�tate f�r� acordul prealabil al CAS Cluj �i care solicit� 
recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare; 
8. Actualizeaz� Registrul Unic de Eviden�� al Asigura�ilor în conformitate cu Ordinul 
1041/2014, modificat prin Ordinul nr. 833/2014, astfel: 
- actualizeaz� categoriile de asigurat prin intermediul datelor furnizate urmare 
protocoalelor încheiate între CAS Cluj �i institu�ile care gestioneaz� astfel de date; 
- actualizeaz� categoriile de asigurat în baza documentelor prezentate de c�tre 
asigura�i; 
9. Monitorizeaz� �i raporteaz� lunar c�tre CNAS - Direc�ia Suport Sisteme 
Informatice, Balan�a asigura�ilor; 



            
REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI FUNC�IONARE AL CAS CLUJ   –2019 

 
 

25 

10. Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; 
 
 
 
 
C. Activit��i specifice generate de legisla�ia în vigoare, privind Cardul na�ional de 
asigur�ri sociale de s�n�tate 
  
1. Prime�te �i verific� documentele depuse de c�tre asigura�i  în vederea emiterii 
cardului duplicat; 
2. Înregistreaza în aplica�ia  în SIUI – CEAS  starea cardurilor declarate pierdute, 
defecte, distruse, modificare date personale, etc. �i elibereaz� adeverin�ele de înlocuire 
a cardului  duplicat; 
3. Transmite la CNAS, pe baz� de borderou centralizator, cardurile declarate pierdute, 
defecte, distruse, cu modificare date personale sau dup� caz, erori ale informa�iilor 
înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de func�ionare, confirmate în 
acest sens de casa de asigur�ri de s�n�tate; 
4. Prime�te de la asigura�i cardurile refuzate din motive religioase sau de con�tiin�� �i 
elibereaz� adeverin�ele de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii; 
5. Solicit� prin adrese contravaloarea cardurilor duplicat suportate de c�tre asigurat  �i 
încasate de c�tre alte case, dar  solicitate la plat� de c�tre Compania Na�ional� 
„Imprimeria Na�ional�” institu�iei noastre; 
6. În vederea urm�ririi recuper�rii contravalorii cardurilor duplicat suportate de c�tre 
asigurat  �i încasate de alte case, dar  solicitate la plat� de c�tre Compania Na�ional� 
„Imprimeria Na�ional�” institu�iei noastre, se înainteaz� Serviciului Buget Financiar - 
Contabilitate „Borderoul cardurilor duplicat suportate de c�tre asigurat  �i încasate de 
alte case” �i un exemplar al adreselor transmise; 
7. Verific� adresele emise de c�tre alte case  prin care solicit� institu�iei noastre virarea 
sumelor reprezentând contravaloarea cardurilor duplicat suportate de c�tre asigurat  �i 
încasate de c�tre CAS Cluj, dar  solicitate la plat� de c�tre Compania Na�ional� 
„Imprimeria Na�ional�” altor case (nr card, nume/prenume, CID) �i le transmite  
Serviciului Buget Financiar– Contabilitate în vederea vir�rii acestor sume; 
8. Asigura p�strarea �i arhivarea cardurilor na�ionale de asigur�ri de s�n�tate refuzate 
din motive religioase sau de con�tiin�� �i a celor returnate de operatorul de servicii 
po�tale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condi�iile legii s� se 
procedeze la distrugerea acestora; 
9. Intocmeste situa�iile lunare sau periodice solicitate de c�tre conducerea CAS Cluj 
sau alte institu�ii implicate în activitatea de gestionare a cardurilor na�ionale de 
asigur�ri de s�n�tate (CNAS, CNIN, CNPR). 
 
D.Activit��i specifice generate de legisla�ia în vigoare, privind Cardul european de 
asigur�ri sociale de s�n�tate 
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1. Primeste, verifica, înregistreaza documentele necesare în vederea eliber�rii Cardului 
european de asigur�ri sociale de s�n�tate/certificatului de înlocuire provizoriu, precum 
�i verificarea calit��ii de asigurat a solicitantului; 
2. Proceseaz�/valideaz� cererile în sistemul informatic unic na�ional ; 
3. Întocmeste �i elibereaz� certificatul de înlocuire provizoriu a Cardului european de 
asigur�ri sociale de s�n�tate; 
4. Arhiveaza cererile de eliberare a Cardului european de asigur�ri sociale de s�n�tate 
precum �i cardurile europene neridicate de c�tre asigura�i. 
 
Art. 24. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul Serviciului 
Buget, Financiar, Contabilitate: 
 
1. Analizeaza si intocmeste propunerile bugetului de venituri si cheltuieli a CAS Cluj 
si a repartizarii pe trimestre a bugetului aprobat; 
2. Analizeaza si intocmeste proiectul de rectificare a bugetului anual  in baza notelor 
de fundamentare elaborate de structurile de specialitate; 
3. Analizeaza si intocmeste cererile de virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei 
bugetare conform prevederilor din Legea nr. 500/2002; 
4. Intocmeste cererile de deschidere de credite bugetare si notele de fundamentare, pe 
baza referatelor de necesar de credite solicitate de la structurile de specialitate din 
cadrul  CAS Cluj; 
5. Analizeaza si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator si estimarile pentru 
urmatorii trei ani, in baza metodologiei transmise de CNAS si a notelor de 
fundamentare insotite de anexele din proiectul de buget (intocmite de structurile de 
specialitate din cadrul CAS Cluj, in functie de indicatorii primiti de la CNAS); 
6. Conduce eviden�a contabil� in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, 
evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand 
prelucrarea, prezinta si pastreaza informatiile cu privire la situatia financiara, atat 
pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare; 
7. Organizeaz� si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, 
precum si a angajamentelor si platilor efectuate conform bugetului aprobat; 
8. Inregistreaz� cronologic si sistematic operatiunile patrimoniale in registrul jurnal; 
9.Inregistreaz� rezultatele inventarierii si completeaza registrul inventar cu rezultatele 
obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere; 
10.Intocme�te si pastreaz� registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate 
de Ministerul Finantelor Publice; 
11.Intocmeste contul de executie pentru veniturile si cheltuielile institutiei si alte 
situatii solicitate de CNAS, la termenele solicitate; 
12.Intocmeste in termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare balantele 
lunare de verificare a conturilor analitice si sintetice; 
13.Intocmeste situatiile financiare si transmite un exemplar la CNAS, la termen, in 
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conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
14.Urmareste stingerea debitelor provenite din activitatea proprie si din derularea 
contractelor cu furnizorii de servicii medicale; 
15. Acorda viza CFPP pe proiectele de opera�iuni care se supun controlului financiar 
preventiv propriu, conform Ordinului MFP nr. 923/2014, cu modific�rile ulterioare; 
16. Urmareste si asigura incadrarea platilor in bugetul de venituri si cheltuieli; 
17. Asigura intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor justificative care stau la 
baza inregistrarilor in contabilitate; 
18.Intocmeste documentatia derularii prin trezorerie a operatiunilor legate de 
efectuarea cheltuielilor pentru investitii; 
19. Urmareste si pune in practica prevederile actelor normative, referitor la activitatea 
financiar-contabila; 
20. Organizeaza si conduce contabilitatea de angajamente in conturi in afara bilantului 
conform Ordinului MFP nr.1792/2002 cu completarile si modificarile ulterioare. 
Utilizeaza modulele din aplicatia ERP specifice activitatilor din cadrul 
compartimentului; 
21. Intocmeste solicitarile pentru acordare de prevedere bugetara pentru rambursarea 
cheltuielilor aferente presta�iilor de boal� �i maternitate acordate asigura�ilor în 
sistemul asigur�rilor sociale de s�n�tate din România pe teritoriul altui stat, conform 
prevederilor  Ord.729/2009 si HG nr. 304/2014, in baza „Centralizatorului privind 
solicitarea de acordare de prevedere bugetara pentru   formularele europene intocmite 
de statul...”,  primit de la structura de specialitate; 
22. Raspunde de datele inscrise in coloanele 1, 2 si 3 in propunerea de angajare a unei 
cheltuieli in limita creditelor de angajament (anexa 1a la Ordinul 1792/2002) si 
propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa 1b la 
Ordinul 1792/2002), precum si de datele inscrise in coloana 1 in ordonantarea de plata 
(anexa 3 la Ordinul 1792/2002); 
23.Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate, conform legii; 
 
a )Atributii privind operatiunile de incasari si plati prin virament: 
  1. In baza ordonantarilor de plata aprobate de ordonatorul de credite, insotite de 
documentele justificative, întocme�te ordinele de plata pentru furnizorii de servicii 
medicale, prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale, activitatea 
proprie si asistenta sociala; 
 2. Tine evidenta cronologica a ordinelor de plata emise in Registrul ordinelor de 
plata; 
 3. Urmareste decontarile in extrasele de cont, identifica si rezolva eventualele 
probleme de decontare; 
 4. Urmareste si inregistreaza in contabilitate incasarile de contributii pentru 
concedii si indemnizatii datorate de asigurati, precum si alte venituri, in baza 
extraselor de cont zilnice; 
 5. Urmareste si verifica disponibilul existent zilnic in vederea efectuarii platilor; 



            
REGULAMENT DE ORGANIZARE  SI FUNC�IONARE AL CAS CLUJ   –2019 

 
 

28 

 6. Emite facturi catre Casa Jude�ean� de Pensii Cluj si urmareste incasarea 
sumelor pentru accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de munc� �i boli profesionale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  
 
b)Atributii privind operatiuni de incasari si plati in numerar: 
 
 1. Intocmeste cecurile in numerar in baza documentelor de plata in numerar 
avizate de persoanele imputernicite; 
 2. Intocmeste foile de varsamant pentru depunerile de numerar in conturile 
deschise la trezorerie; 
 3. Acorda avansuri in numerar pentru procurari de materiale si pentru deplasari 
in interes de serviciu; 
 4. Incaseaza contravaloarea contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru 
persoanele fizice, contravaloarea formularelor tipizate, contravaloarea cardului 
national de sanatate duplicat si  alte sume aprobate de conducere; 
 5. Verifica deconturile de cheltuieli pentru justificarea avansurilor spre 
decontare; 
 6. Intocmeste zilnic registrul de casa  in baza documentelor justificative; 

7. Indosariaza zilnic documentele de incasari si plati. 
 

Art.25. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul 
Compartimentului Achizi�ii Publice: 
 
1.Întocme�te documenta�ia pentru procedurile de achizi�ie public� la nivelul institu�iei; 
2. Aplic� legisla�ia specific� in derularea procedurilor privind achizitiile publice, in 
urmatoarele etape: 

a.  Etapa de planificare/pregatire;  
b.  Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru ; 
c.  Etapa postatribuire contract/acord cadru. 

3. Încheie angajamente legale în urma desf��ur�rii procedurilor de achizi�ie, cu 
încadrare în articolele bugetare din BVC; 
4. Elaboreaza “ Programul anual al   achizitiilor publice” ca parte a strategiei: 

• solicita referate cu necesarul obiectiv de produse, servicii si lucrari ; 
• centralizeaza referatele de necesitate transmise de compartimentele de 
specialitate si elaboreaza “Programul anual al achizitiilor publice”; 
• dupa aprobarea bugetului propriu, actualizeaza “ Programul anual al 
achizitiilor publice” in functie de fondurile alocate; 
• Urmareste derularea“Programul anual al achizitiilor publice” si asigura 
modificarea acestuia, daca este cazul, in conditiile legii. 

 5. Organizeaz� �i monitorizeaz�  activitatea  de efectuare a cheltuielilor pentru  
 activitate proprie cu încadrare în articolele bugetare din BVC. 
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 6. Întocme�te documentele justificative  pentru plata facturilor aferente serviciilor 
 prestate �i a bunurilor achizi�ionate (comanda, NIR). 
 
 
 
 
 
Art.26. Activit��ile �i opera�iunile specifice care se desf��oar� la nivelul  
Compartimentului Logistic� si Patrimoniu: 
 

1. Organizeaz� activitatea de între�inere, func�ionare, reparare, conservare �i 
utilizare a parcului auto al institu�iei: 

• asigur� stocul limit� de combustibil cu încadrare în prevederile legale 
• întocme�te situa�ia lunar� a consumului de combustibil �i verific� încadrarea lui 

în limitele legale 
• urm�re�te respectarea m�surilor, referitoare la parcul auto �i la conduc�torii 

auto, dispuse de conducerea CAS Cluj 
• verific� corectitudinea celor înscrise în foile de parcurs pe care conduc�torii 

auto le depun zilnic 
2.Prezint� lunar, Serviciului Buget, Financiar Contabilitate pentru fiecare dintre  
autoturismele aflate în parcul auto al CAS Cluj: Fi�a Activit��ii Zilnice a 
Autovehiculului (FAZ), Borderoul privind decontarea bonurilor valorice de  
carburant auto �i exemplarul 2 al Bonurilor valorice de carburant auto (BVCA) 
3.Asigur� efectuarea transportului de persoane �i de documente în condi�ii de 
siguran�� si de confiden�ialitate; 
4.Urm�re�te datele de începere, derularea �i expirarea asigur�rilor tip RCA, 
CASCO, a rovignetelor cât �i Inspec�ia Tehnic� Periodic� a autoturismelor din 
parcul auto al institu�iei; 
5.Organizeaz� �i r�spunde de activitatea în domeniul arhivistic conform  
reglementarilor în materie; 
6.Urm�re�te starea construc�iei sediului CAS Cluj si consemneaza interven�iile în  
timp, prin înscrierea acestora în ,,Jurnalul evenimentelor” din Cartea Tehnic� a 
Construc�iei; 
7.Gestioneaza  patrimoniul CAS �i adopt� m�suri pentru asigurarea integrit��ii  
patrimoniu 
8.  Monitorizeaz� �i realizeaz� activit��i de eviden�iere cadastral� a patrimoniului  
reprezentat de terenul �i construc�ia aflate  în administrarea/folosin�a CAS Cluj; 
9.Asigura efectuarea reevaluarii imobilului aflat în administrarea CAS Cluj, la 

      termenele prev�zute de lege; 
10.Gestioneaz� modul de realizare a prevederilor Legii nr. 121/2014 privind  
eficien�a energetic�; 
11.Urm�re�te si asigur� buna func�ionare a instala�iilor, echipamentelor �i dot�rilor  
tehnologice în colaborare cu Serviciul Tehnologia Informa�iei prin aplicarea  
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prevederilor legale în domeniu; 
 12.Asigur� elaborarea Planului de paz� al obiectivelor  �i bunurilor din cadrul 

institu�iei �i îl pune la dispozi�ia firmei de paz�; 
13.Verific� exploatarea corect�, între�inerea �i repararea  instala�iilor  �i 
echipamentelor tehnologice, conform  prescrip�iilor din Cartea Tehnica a 
Construc�iei. 
14.Asigur� respectarea normelor de protec�ia muncii �i cele de prevenire �i 
stingerea incendiilor în conformitate cu Legea nr. 307/21.07.2006 -  privind 
ap�rarea împotriva incendiilor, cu modific�rile �i  complet�rile ulterioare �i a 
Legii securit��ii �i s�n�t��ii în munc� nr. 319/14.07.2006, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
15.Verifica starea de func�ionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare 
de urgen��, precum �i a sistemelor de siguran��. 
16.Asigur� recep�ionarea, manipularea �i depozitarea corespunz�toare a bunurilor 
din dotare,  conform legii. 
17.Prezint� la sfâr�itul fiecarei luni Serviciului Buget Financiar Contabilitate Lista 
ie�irilor de materiale în perioada... înso�ite de Bonurile de consum materiale, Lista 
ie�irilor de obiecte de inventar în perioada... înso�ite de  Bonurile de 
transfer/predare obiecte de inventar �i Bonurile de mi�care a mijloace fixe; 
18.Asigur� distribuirea c�tre furnizorii de servicii medicale a formularelor cu     
regim special (concedii medicale, bilete de trimitere); 
19.Întocmeste Situa�ia vânz�rilor �i a stocurilor la sf�r�it de lun� �i transmite 
comenzi pentru formulare cu regim special c�tre Imprimeria Na�ional�; 
20.Acord� certificarea în privin�a realit��ii, regularit��ii �i legalit��ii în vederea 
ob�inerii vizei CFPP în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru 
cheltuielile cu bunuri �i servicii pentru activitatea proprie a CAS Cluj; 
21.Întocme�te propuneri de angajare a cheltuielilor �i ordonan��ri de plat�, în 
conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri �i 
servicii pentru activitatea proprie a CAS; 
22.Preia pe baza de proces verbal de la CNAS cardurile tip�rite in contul CAS Cluj 
�i le pred� pe baza de Proces Verbal operatorului de servicii postale pentru a fi 
distribuite; 
23.Preia �i înregistreaza cardurile na�ionale de asigur�ri de s�n�tate tip�rite în 
contul CAS Cluj, care nu au putut fi distribuite de c�tre operatorul de servicii 
po�tale �i au fost returnate la CAS Cluj; 
24.Preia �i înregistreaza cardurile na�ionale de asigur�ri de s�n�tate duplicat 
tiparite de CN Imprimeria Nationala SA în contul CAS Cluj, ale c�ror cheltuieli 
aferente producerii �i distribu�iei sunt suportate de c�tre asigurat �i de c�tre 
operatorul de servicii po�tale care a realizat distribu�ia, dupa caz, pentru a fi 
predate pe baz� de proces verbal în vederea distribuirii de c�tre operatorul de 
servicii postale; 
25.Preia �i înregistreaza cardurile na�ionale de asigur�ri de s�n�tate duplicat 
tip�rite în contul CAS Cluj ale c�ror cheltuieli aferente producerii �i distribu�iei 
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sunt suportate de CN Imprimeria Nationala SA pentru a fi distribuite asigura�ilor 
CAS Cluj prin intermediul operatorului de servicii postale; 
26.Distribuie c�tre asigura�i cardurile na�ionale de asigur�ri de s�n�tate care au fost 
returnate la CAS Cluj; 
27.Transmite cardurile na�ionale de asigur�ri de s�n�tate tip�rite în contul CAS 
Cluj solicitate de CJAS-uri/CAS MB/ CASOPSNAJ în vederea distribuirii 
acestora. Solicita de la celelalte case de asigur�ri cardurile na�ionale de asigur�ri de 
s�n�tate pentru  asiguratii care au cerut ridicarea acestora de la sediul CAS Cluj �i 
le distribuie acestora. 
28.Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii. 
29.Elibereaz� legitima�iile de serviciu pentru salaria�ii CAS Cluj �i membrii 
Consiliului de administra�ie; 

 
Capitolul 8 

Activit��ile �i opera�iunile specifice serviciilor de specialitate aflate în subordinea 
Directiei Rela�ii Contractuale  
 

Art. 27. Activit��ile �i opera�iunile specifice Directorului Rela�ii Contractuale: 

 1. Organizeaz�, planific�, coordoneaz�, controleaz�, monitorizeaz� �i evalueaz� 
toate activit��ile specifice structurilor din subordine, respectiv: 
a. Nominalizarea persoanelor din cadrul Direc�iei Rela�ii Contractuale care 
asigur� secretariatul Comisiei de evaluare care func�ioneaz� la nivelul CAS 
Cluj, 
b. Coordoneaza activitatea secretariatului Comisiei de evaluare a furnizorilor, 
c.  Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare �i  
a dispozitivelor medicale, 
d. Încheierea conven�iilor pentru recunoa�terea biletelor de trimitere/internare �i 
a prescrip�iilor medicale, conform reglement�rilor legale în vigoare, 

          e. Coordoneaz� activitatea de monitorizare a procesului de încheiere �i derulare  
 a conven�iilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical, în 
 conformitate cu prevederile legislative privind concediile �i indemniza�iile de 
 asigur�ri sociale de s�n�tate, 

f. Analiza cererilor �i eliberarea deciziilor pentru servicii de îngrijiri la domiciliu 
si dispozitive medicale in baza  criteriilor de prioritizare a Serviciul Medical, 
g.Verificarea �i validarea prin SIUI a raport�rilor periodice efectuate de 
furnizorii de servicii din toate domeniile de asisten�� medical�, in vederea 
decont�rii serviciilor medicale, a medicamentelor �i a dispozitivelor medicale 
acordate în baza contractelor încheiate, 
h.Întocmirea borderoului centralizator pentru ini�ierea ordonan��rilor la plat� a 
serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, 
i.Aplicarea reglement�rilor specifice cu privire la eliberarea/primirea 
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(înregistrarea) formularelor europene, precum �i cu privire la acordurile 
interna�ionale, 
j.Elaboreaz� �i supune spre aprobare Pre�edintelui-Director General politica de 
contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu �i f�r� contribu�ie 
personal� �i unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu �i a 
dispozitivelor medicale inclusiv a celor acordate in cadrul programelor nationale 
de sanatate curative in concordanta cu prevederile legale în vigoare, 
k. Organizeaz�, planific�, coordoneaz� �i controleaz� activitatea de negociere, 
urm�rind încheierea în termen a contractelor/conven�iilor/actelor adi�ionale cu 
furnizorii autoriza�i �i evalua�i de servicii medicale, de medicamente cu �i f�r� 
contribu�ie personal� �i unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, �i 
de dispozitive medicale inclusiv a celor acordate în cadrul programelor 
na�ionale de s�n�tate, în conformitate cu dispozi�iile legale în vigoare, 
l. Organizeaz� întrunirile comisiilor constituite conform prevederilor legale în 
vigoare în vederea stabilirii necesarului de medici, a specialit��ilor �i zonelor 
deficitare pentru domeniile de asisten�� medical� prev�zute de actele normative 
în vigoare. 

2.Colaboreaza cu Directia Economica �i Directia Medic Sef la intocmirea 
proiectului de buget pentru anul urmator si de rectificare a bugetului pentru anul in 
curs in ceea ce priveste necesarul de finantare pe toate domeniile de asistenta 
medicala, 
3.Organizeaza, coordoneaza �i monitorizeaza activit��ile Comisiei de contractare de 
la nivelul CAS Cluj, 
4.Asigura implementarea în cadrul procesului de contractare a hot�rârilor adoptate 
de c�tre Comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru, 
5.Supune spre avizare Consiliului de Administra�ie al CAS Cluj politica de 
contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, 
inclusiv a celor acordate în cadrul programelor na�ionale de s�n�tate, �i asigura 
punerea in aplicare a acesteia de c�tre comisia/comisiile de contractare, 
6.Participa la negocierea contractelor cu furnizorii din toate domeniile de asisten�� 
medical�, inclusiv a contractelor încheiate pentru derularea programelor na�ionale 
de sanatate, 
7.Coordoneaza activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale, de 
medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� în tratamentul ambulatoriu �i de 
dispozitive medicale destinate  recuper�rii unor deficien�e organice sau func�ionale 
în ambulatoriu cu privire la condi�iile de contractare, precum �i la eventualele 
modific�ri ale acestora survenite ca urmare a apari�iei unor noi acte normative, prin 
publicare pe pagina web a casei de asigur�ri de s�n�tate; coordoneaza activitatea de 
informare a furnizorilor de servicii medicale cu privire la documentele comunitare 
în vigoare, precum �i despre acordurile, în�elegerile, conven�iile sau protocoalele 
interna�ionale cu prevederi în domeniul s�n�t��ii, prin publicare pe pagina web a 
casei de asigur�ri de s�n�tate; coordoneaza organizarea trimestriala �i ori de câte ori 
este nevoie, de întâlniri cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea 
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prevederilor actelor normative în vigoare.  
8.Coordoneaz� activitatea de monitorizare a derul�rii contractelor de furnizare de 
servicii medicale, medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� în tratamentul 
ambulatoriu �i dispozitive medicale destinate recuper�rii unor deficien�e organice 
sau func�ionale în ambulatoriu, �i coordoneaz�  activitatea de verificare a   
respect�rii obliga�iilor contractuale în conformitate cu prevederile legale �i în limita 
competen�ei, 
9. Semnaleaz� Presedintelui-Director General, in limita ariei de competen��, 
cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii 
medicale, medicamente �i dispozitive medicale. 
10.Înainteaz� Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere 
de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor �i a dispozitivelor 
medicale, cu excep�ia celor acordate în cadrul programelor na�ionale de s�n�tate în 
luna urm�toare în conformitate cu prevederile legale 
11. Urm�re�te implementarea dispozi�iilor �i metodologiilor de lucru elaborate de 
C.N.A.S. în cadrul Direc�iei Rela�ii Contractuale, 
12.Verific� corectitudinea �i transmiterea la termen a raport�rilor periodice c�tre       
C.N.A.S. �i c�tre alte institu�ii, dup� caz, precum �i a situa�iilor statistice in raport 
cu atributiile specifice, 
13. Sesizeaz� Presedintele-Director General despre situa�iile deosebite ap�rute pe 
parcursul derul�rii contractelor, în vederea asigurarii continuitatii derularii acestora 
sau a îmbun�t��irii actelor normative cu inciden�� în sistemul asigur�rilor sociale de 
s�n�tate, in limita ariei de competenta; 
14.Asigura desf��urarea activit��ii specifice Directiei Relatii Contractuale în 
concordan�� cu strategia CAS Cluj �i în vederea realiz�rii obiectivelor asumate de 
Pre�edintele Director General prin contractul de management; 
15.Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, control 
mutual �i control ierarhic); 
16.Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor justificative/operatiunilor specifice activit��ii Directiei Relatii 
Contractuale desf��urate conform legii; 
17.Organizeaza activit��i de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea proprie; 
18.Elaboreaza �i transmite în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau dispuse 
de catre C.N.A.S a raport�rilor privind activit��ile specifice; 
19.Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces 
direct sau indirect în cadrul institu�iei; 
20.Colaboreaza cu alte structuri �i cu direc�iile de specialitate din CAS Cluj; 
21.Organizeaz� activitatea de eviden�� a coresponden�ei �i de redactare a 
r�spunsurilor, cu respectarea termenelor �i prevederilor legale; 
22.Asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a prezentului 
regulament; 
23.Întocme�te Rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, potrivit 
legislatiei specifice; 
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24.Monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice structurilor din cadrul 
Directiei Relatii Contractuale, cuprinse în strategia �i  programele institu�iei; 
25.Organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea datelor 
necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de 
management; 
26.Organizeaza si urmare�te ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care 
reglementeaza activitatile coordonate; 
27.Efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire si 
perfectionare profesionala a personalului din subordine; 
28.Efectueaza propuneri privind promovarea în functie a personalului din cadrul 
directiei; 
29.Urm�re�te utilizarea SIUI in conformitate cu activitatile si operatiunile specifice 
din subordine; 
30.Elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de post pentru 
personalul din subordine; 
31.Serviciul acord� certificarea în privin�a realit��ii, regularit��ii �i legalit��ii  a 
bunului de plat� în vederea ob�inerii vizei CFP în conformitate cu Ord.1792 din 
decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonan�area �i plata cheltuielilor 
institu�iilor publice, precum �i organizarea, eviden�a �i raportarea angajamentelor 
bugetare �i legale; 
32.Compartimentele de specialitate întocmesc procedurile operationale specifice 
fiec�rei structuri, registrul riscurilor  si circuitul documentelor si le actualizeaz� ori 
de cate ori este necesar.  

 
Art. 28.  Activit��i �i opera�iuni specifice Serviciului  Evaluare-Contractare: 
 

Activitatea de Contractare 
A1. Personalul din cadrul Direc�iei Rela�ii Contractuale desf��oar� urm�toarele 

activit��i: 
1.Participa, in calitate de membri desemna�i prin Decizie de c�tre Pre�edinte – Director 
General, în comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru;�
2.Întocme�te propuneri privind con�inutul dosarelor de contractare �i propuneri de 
clauze suplimentare specifice, în conformitate cu actele normative în vigoare;�
3.Primeste, înregistreaza si verifica documentele depuse de furnizori in vederea 
încheierii contractelor/actelor aditionale/conventiilor, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare �i cu procedurile opera�ionale aprobate;�
4.Participa la negocierea �i încheierea contractelor/conven�iilor/actelor adi�ionale de 
furnizare de servicii medicale, de medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� în 
tratamentul ambulatoriu �i de dispozitive medicale destinate recuper�rii unor 
deficien�e organice sau func�ionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul 
programelor na�ionale de s�n�tate, precum si la stabilirea valorilor de contract conform 
prevederilor legale în vigoare pentru domeniile de asisten�� medical� unde este 
prev�zut� valoare de contract;�
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 5.Tine eviden�a �i gestioneaza contractele/conven�iile/actele adi�ionale încheiate cu 
furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� în 
tratamentul ambulatoriu �i de dispozitive medicale destinate recuper�rii unor 
deficien�e organice sau func�ionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul 
programelor na�ionale de s�n�tate, precum �i documentele care au stat la baza 
incheierii acestora conform prevederilor legale în vigoare,cu exceptia 
evidentei/miscarilor pacientilor dializati;�
6.Pred� pe baza de proces verbal structurii Programe de Sanatate, copii ale contractelor 
/actelor aditionale incheiate cu furnizorii de servicii acordate în cadrul programelor 
na�ionale de s�n�tate;�

 7.Monitorizeaza  derularea contractelor/conven�iilor/actelor adi�ionale încheiate cu 
furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� în 
tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuper�rii unor 
deficien�e organice sau func�ionale în ambulatoriu, cu excep�ia celor încheiate pentru 
acordarea serviciilor din cadrul programelor na�ionale; urm�re�te valabilitatea 
documentelor care au stat la baza incheierii contractelor/conven�iilor/actelor 
adi�ionale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea  serviciilor din cadrul 
programelor na�ionale.�

 8.Încheie, monitorizeaz�, �ine eviden�a �i gestioneaz� conven�iile încheiate cu medicii 
men�iona�i în Contractul-cadru �i Normele metodologice de aplicare a acestuia în 
vederea recunoa�terii biletelor de trimitere eliberate de ace�tia pentru servicii medicale 
clinice/pentru investiga�ii medicale paraclinice/pentru internare, precum �i a 
prescrip�iilor medicale pentru medicamente cu �i f�r� contribu�ie personal� eliberate de 
ace�tia�
9.Desf��oar� activitati specifice privind intocmirea, eviden�a, monitorizarea �i 
gestionarea conven�iilor încheiate de CAS cu furnizorii de servicii medicale pentru 
eliberarea de certificate de concediu medical, precum �i a actelor adi�ionale ale 
acestora,�

 10.Colaboreaz� permanent cu serviciile de decontare, c�rora le comunic� prin note 
interne orice modific�ri ap�rute în contracte, cu impact asupra activit��ilor de 
decontare;�
11.Întocme�te actele adi�ionale lunare/trimestriale privind regulariz�rile valorilor de 
contract sau modificarea valorilor de contract, în baza deconturilor transmise prin 
notele interne de c�tre structurile de decontare.�
12.Intocmeste situa�ii statistice in raport cu atributiile specifice Serviciului Evaluare-
Contractare, precum �i raport�ri periodice c�tre C.N.A.S. �i c�tre alte institu�ii, dup� 
caz;�
13.Informeaza furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu �i f�r� contribu�ie 
personal� în tratamentul ambulatoriu �i de dispozitive medicale destinate recuper�rii 
unor deficien�e organice sau func�ionale în ambulatoriu cu privire la condi�iile de 
contractare, precum �i la eventualele modific�ri ale acestora survenite ca urmare a 
apari�iei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigur�ri de 
s�n�tate; participa la întâlnirile cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind 
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respectarea prevederilor actelor normative în vigoare,�
14.Intocmeste notificarile catre furnizori pentru suspendarea/ încetarea/rezilierea 
contractelor/conven�iilor/actelor adi�ionale încheiate cu ace�tia pentru neîndeplinirea 
obliga�iilor contractuale, �
15.Asigura implementarea, in cadrul procesului de contractare, a hotararilor adoptate 
de catre comisiile mixte, constituite in baza prevederilor contractului cadru;�
16. Întocme�te împreun� cu structura decontare proiectul de buget pentru anul urmator 
si de rectificare a bugetului pentru anul in curs in ceea ce priveste necesarul de 
finantare pe toate domeniile de asistenta medicala.�
17.Organizeaz� �i conduce opera�iunile de avizare a cererilor privind cesiunile de   
crean�� ale furnizorilor c�tre ter�i �i întocme�te actele adi�ionale privind cesiunile de 
crean��;�

 
Activitatea de Evaluare 
 
1.Asigura secretariatul Comisiei de evaluare care func�ioneaz� la nivelul CAS Cluj, 
secretarul fiind desemnat prin act administrativ al PDG�

2.Primeste, inregistreaza documentele si dosarele de evaluare in registrul unic de 
evidenta a dosarelor de evaluare�
3.Inregistreaza contestatiile referitoare la procesul de evaluare�
4.Poate sa participe prin reprezentan�i la activitatea Comisiei  de evaluare si la 
procesul de evaluare�
5.Convoaca lunar sau de cate ori este necesar  Comisia de evaluare (constituita din 
membrii DSP si CAS)�
6.Introduce în aplica�ia SIUI datele privind furnizorii în baza de date specific� 
structurii Evaluare.�

 7.Elibereaz� furnizorilor deciziile de evaluare emise de c�tre Comisia Jude�ean��
 de Evaluare a Furnizorilor.�

8.Pastreaza si arhiveaza toate documentele de lucru ale Comisiei de evaluare (dosarele 
de evaluare, împreun� cu deciziile de evaluare emise de comisia de evaluare, adrese, 
corespondenta, rapoarte de evaluare, procese verbale de sedin��, raportul anual de 
activitate)�

 9.Monitorizeaza valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de �
evaluare, �i  informeaz� comisia de evaluare în cazul pierderii valabilit��ii oric�rui 
document care a fost depus la dosarul de evaluare.�
10.Gestioneaza baza de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale�
11.Întocme�te situa�ii statistice, în raport cu atribu�iile specifice Serviciului Evaluare – 
Contractare�
 
Art. 29 Activit��i �i opera�iuni specifice Serviciilor de Decontare  
A. Serviciul Decontare Asistenta Primara, Medicina Dentara, Dispozitive si 
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Farmacii 
�� Primeste facturile înso�ite de documentele justificative privind activit��ile realizate la 

raport�rile lunare/trimestriale/anuale, dup� caz, pe suport de hârtie �i/sau în format 
electronic, dup� caz, înaintate de c�tre furnizorii de servicii medicale, de medicamente 
cu si fara contributie personala in tratamentul  ambulatoriu �i de dispozitive medicale 
destinate recuper�rii unor deficien�e organice sau func�ionale în ambulatoriu�

�� Verific� �i valideaz� în SIUI raport�rile in format electronic  în baza metodologiilor �i 
a procedurilor de lucru aprobate, precum �i legalitatea �i corectitudinea pl��ilor.�

�� Verifica existen�a angajamentelor legale, a realit��ii sumei datorate �i a condi�iilor de 
exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau 
informatice dupa caz, care s� ateste opera�iunile respective�

�� Primeste lunar de la Serviciul Evaluare - Contractare, creditele de angajament pentru 
fiecare tip de asistenta medicala/furnizor.�

�� Asigura circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor pana la  
obtinerea vizei cu sintagma „bun de plata”�

�� Intocmeste borderoul centralizator pentru ini�ierea ordonan��rilor la plat�;�
	� Genereaz� nota de refuz din aplica�ia SIUI în situa�ia în care, în urma verific�rilor, 

rezult� diferen�e minus fa�� de suma facturat�, �i solicitarea c�tre furnizori a facturii de 
diferen�e minus dup� ce acestuia, sub semn�tur� i s-a predat un exemplar din nota de 
refuz.�


� Întocmeste, reactualizeaza �i respect� prevederile legale în vigoare �i a procedurilor de 
lucru aprobate.�

9. Monitorizarea cantitativa a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor 
medicale acordate/eliberate de c�tre furnizorii de servicii medicale medicamente si 
dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente fizice si/sau functionale. 

10. Transmite prin not� intern� Serviciului Buget Financiar Contabilitate situa�ia privind 
crean�ele cesionate; 

11. Analizeaza modul de utilizare a creditelor de angajament si bugetare, în vederea 
realiz�rii vir�rilor de credite între subdiviziunile clasifica�iei bugetare pe servicii 
medicale, medicamente si dispozitive medicale. 

12.  Întocmeste împreun� cu Serviciul Evaluare Contractare  propuneri de angajare a unei 
cheltuieli �i angajamente bugetare globale/individuale. 

13.  Certifica împreun� cu Serviciul Evaluare Contractare în privin�a relit��ii, regularit��ii 
�i legalit��ii notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile 
medicale, medicamente si dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente 
fizice si/sau functionale.   

14. Organizeaza �i conduce o eviden�a distincta a prescrip�iilor medicale eliberate 
personalului contractual din unit��ile sanitare publice. 

15.  Întocmeste notificari �i referate în situa�ia în care exist� re�ineri rezultate din 
rapoartele de control sau se constat� diferen�e de re�inut fa�� de lunile anterioare. 

16. Participa la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare pe 
domenii de asistenta, în colaborare cu Serviciul Evaluare Contractare. 
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17.  Colaboreaz� cu celelalte servicii �i compartimente din cadrul C.A.S. Cluj în vederea 
bunei desf��ur�ri a activit��ilor specifice serviciului;  

18. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri �i cheltuieli precum �i la 
întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri �i cheltuieli 

19. Întocmeste situa�ii statistice în raport cu atribu�iile specifice Serviciului de Decontare 
Asistenta Primara, Medicina Dentara, Dispozitive si Farmacii decontare impreuna cu 
Serviciul Evaluare Contractare; 

20. Prezinta propuneri privind clauzele suplimentare la contractele încheiate cu furnizorii 
pentru o mai buna disciplina contractuala si respectiv disciplina financiara. 

21. Efectueaz� �i deconteaz� regularizarea serviciilor medicale în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

22.  Posteaz� pe site-ul C.A.S. Cluj situa�ia lunar� privind pl��ile efectuate c�tre furnizori, 
de servicii medicale, de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul  
ambulatoriu �i de dispozitive medicale destinate recuper�rii unor deficien�e organice 
sau func�ionale în ambulatoriu.   

23. Transmite, prin not� intern� c�tre Serviciul Evaluare Contractare situa�ia privind 
sumele neconsumate lunar/trimestrial rezultate ca urmare a regulariz�rii serviciilor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor adi�ionale. 

24. Comunic� furnizorilor motivarea numai  în format electronic, cu privire la erorile de 
raportare �i refuzul decont�rii anumitor servicii medicale, medicamente �i dispozitive 
medicale. 

25. Verific� raportarea distinct� a cazurilor de c�tre furnizori, precizate de normele 
metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii documenta�iei 
necesare recuper�rii contravalorii serviciilor acordate acestora (cazurile ce reprezint� 
accidente de munc� �i boli profesionale, cazurile prezentate ca urmare a situa�iilor în 
care le-au fost aduse prejudicii sau daune s�n�t��ii). 

26. Verific� raportarea distinct� a serviciilor acordate pacien�ilor din statele cu care 
România a încheiat acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu 
prevederi în domeniul s�n�t��ii, care au dreptul �i beneficiaz� de servicii medicale 
acordate pe teritoriul României. 

27.  Verific� raportarea distinct� a serviciilor acordate pacien�ilor din statele membre ale 
Uniunii Europene / Spa�iul Economic European / Elve�ia, titulari ai cardului european 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, respectiv beneficiari ai formularelor / documentelor 
europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European 
�i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
social� precum  �i pentru pacien�ii din alte state cu care România a încheiat acorduri, 
în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu prevederi în domeniul s�n�t��ii 
care au dreptul �i beneficiaz� de servicii medicale pe teritoriul României. 

28. Transmite lunar/semestrial/anual, prin not� intern�, c�tre Biroul Acorduri/Regulamente 
Europene, Formulare Europene, situa�ia privind cazurile raportate de furnizori, în 
conformitate cu prevederile legale.  

29. Transmite, prin not� intern�, c�tre Serviciului Buget Financiar Contabilitate situa�ia 
privind serviciile medicale acordate pentru accidente de munc� �i boli profesionale, 
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precum �i pentru cazurile prezentate ca urmare a situa�iilor în care le-au fost aduse 
prejudicii sau daune s�n�t��ii de c�tre alte persoane, înso�it� de documentele 
justificative. 
 
B.     Serviciul Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinic, Recuperare, 
Ingrijiri,Urgenta Prespitaliceasca,Spitale,Programe Nationale de Sanatate 
�

1.Primeste facturile înso�ite de documentele justificative privind activit��ile realizate 
la raport�rile bilunare/lunare/trimestriale/anuale, dup� caz, pe suport de hârtie �i/sau 
în format electronic, dup� caz, înaintate de c�tre furnizorii de servicii medicale, de 
medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul  ambulatoriu �i de 
dispozitive medicale destinate recuper�rii unor deficien�e organice sau func�ionale 
în ambulatoriu�
2.Verific� �i valideaz� în SIUI raport�rile electronice în baza metodologiilor �i a 
procedurilor de lucru aprobate, precum �i legalitatea �i corectitudinea pl��ilor.�
3.Verifica existen�a angajamentelor legale, a realit��ii sumei datorate �i a condi�iilor 
de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice 
sau informatice dupa caz, care s� ateste opera�iunile respective�
4.Primeste lunar de la Serviciul Evaluare, Contractare, creditele de angajament 
pentru fiecare tip de asistenta/furnizor.�
5.Asigura circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor pana 
la  obtinerea vizei cu sintagma „bun de plata”�
6.Intocmeste borderoul centralizator pentru ini�ierea ordonan��rilor la plat�;�
7.Genereaz� nota de refuz din aplica�ia SIUI în situa�ia în care, în urma verific�rilor, 
rezult� diferen�e minus fa�� de suma facturat�, �i solicitarea c�tre furnizori a facturii 
de diferen�e minus dup� ce acestuia, sub semn�tur� i s-a predat un exemplar din 
nota de refuz.�
8.Întocmeste, reactualizeaza �i respect� prevederile legale în vigoare �i a 
procedurilor de lucru aprobate.�
9.Transmite prin not� intern� Serviciului Buget Financiar Contabilitate situa�ia 
privind crean�ele cesionate.�
10.Analizeaza modul de utilizare a creditelor de angajament si bugetare, în vederea 
realiz�rii vir�rilor de credite între subdiviziunile clasifica�iei bugetare pe servicii 
medicale.�
11. Întocmeste împreun� cu Serviciul Evaluare Contractare propuneri de angajare a 
unei cheltuieli �i angajamentele bugetare globale / individuale.�
12.Certifica împreun� cu Serviciul Evaluare Contractare în privin�a relit��ii, 
regularit��ii �i legalit��ii notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu 
serviciile medicale. �
13.Întocmeste notific�ri �i referate în situa�ia în care exist� re�ineri rezultate din 
rapoartele de control sau se constat� diferen�e de re�inut fa�� de lunile anterioare.�
14.Participa la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare 
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pe domenii de asistenta, în colaborare cu Serviciul Evaluare Contractare.�

 15.Colaboreaz� cu celelalte servicii �i compartimente din cadrul C.A.S. Cluj în 
vederea bunei desf��ur�ri a activit��ilor specifice Serviciului  Decontare Ambulator 
de Specialitate, Paraclinic, Recuperare, Ingrijiri, Urgenta Prespitaliceasca, Spitale, 
Programe Nationale de S�n�tate. 
16.Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri �i cheltuieli precum �i la 
întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri �i cheltuieli. 
17.Întocmeste situa�ii statistice în raport cu atribu�iile specifice Serviciului    
Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinic, Recuperare, Ingrijiri,Urgenta 
Prespitaliceasca,Spitale,Programe Nationale de Sanatate impreuna cu Serviciul 
Evaluare Contractare. 
18.Prezinta propuneri privind clauzele suplimentare la contractele încheiate cu 
furnizorii pentru o mai buna disciplina contractuala si respectiv disciplina 
financiara. 
19.Efectueaz� �i deconteaz� regularizarea serviciilor medicale în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
20.Posteaz� pe site-ul C.A.S. Cluj situa�ia lunara privind pl��ile efectuate c�tre 
furnizori.   
21.Transmite, prin not� intern� c�tre Serviciul Evaluare Contractare situa�ia privind 
sumele neconsumate lunar/trimestrial rezultate ca urmare a regulariz�rii serviciilor, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor 
adi�ionale. 
22.Comunic� furnizorilor motivarea numai  în format electronic, cu privire la erorile 
de raportare �i refuzul decont�rii anumitor servicii medicale, medicamente �i 
dispozitive medicale. 
23.Verific� raportarea distinct� a cazurilor de c�tre furnizori, precizate de normele 
metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii 
documenta�iei necesare recuper�rii contravalorii serviciilor acordate acestora 
(cazurile ce reprezint� accidente de munc� �i boli profesionale, cazurile prezentate 
ca urmare a situa�iilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune s�n�t��ii). 
24.Verific� raportarea distinct� a serviciilor acordate pacien�ilor din statele cu care 
România a încheiat acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu 
prevederi în domeniul s�n�t��ii, care au dreptul �i beneficiaz� de servicii medicale 
acordate pe teritoriul României. 
25.Verific� raportarea distinct� a serviciilor acordate pacien�ilor din statele membre 
ale Uniunii Europene / Spa�iul Economic European / Elve�ia, titulari ai cardului 
european de asigur�ri sociale de s�n�tate, respectiv beneficiari ai formularelor / 
documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al 
Parlamentului European �i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate social� precum  �i pentru pacien�ii din alte state cu care 
România a încheiat acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu 
prevederi în domeniul s�n�t��ii care au dreptul �i beneficiaz� de servicii medicale pe 
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teritoriul României. 
26.Transmite lunar/semestrial/anual, prin not� intern�, c�tre Biroul 
Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene, situa�ia privind cazurile 
raportate de furnizori, în conformitate cu prevederile legale.  
27.Transmite, prin not� intern�, c�tre Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate 
situa�ia privind serviciile medicale acordate pentru accidente de munc� �i boli 
profesionale, precum �i pentru cazurile prezentate ca urmare a situa�iilor în care le-
au fost aduse prejudicii sau daune s�n�t��ii de c�tre alte persoane, înso�it� de 
documentele justificative. 
28.Primeste de la structura Programe de Sanatate cu avizul Medicului Sef, decontul 
pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de s�n�tate in 
vederea ordonantarii. 

 
Art.30. Activit��i �i opera�iuni specifice Biroului Acorduri/Regulamente 
europene/Formulare europene 

1. Întocme�te, completeaz�, confirm�, anuleaz� �i organizeaz� eviden�a  
formularelor europene E si a documentelor portabile S sau SED echivalent 
emise de Casa de Asigur�ri de S�n�tate Cluj, precum �i cele emise de statele 
membre  ale Uniunii Europene, ale Spa�iului Economic European �i 
Confedera�ia Elve�ian� în baza regulamentelor europene privind coordonare 
sistemelor de securitate social�; 

2. Întocme�te, completeaz� �i organizeaz� eviden�a documentelor justificative 
emise pentru acordarea asisten�ei medicale cet��enilor statelor cu care România 
a încheiat acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale de 
reciprocitate în domeniul s�n�t��ii, precum �i cet��enilor români afla�i pe 
teritoriul acestor state, în contra partid�; 

3. Asigur� utilizarea corect� a documentelor specifice emise în aplicarea 
Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 �i (CEE) nr. 987/2009 privind 
coordonarea sistemelor de securitate social�, precum si a altor acorduri 
în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu prevederi în domeniul 
s�n�t��ii la care România este parte; 

4. Asigur� redirec�ionarea c�tre casele de asigur�ri de s�n�tate competente a 
formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a 
solicit�rilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor 
documente primite eronat de la statele membre  ale Uniunii Europene, ale 
Spa�iului Economic European �i Confedera�ia Elve�ian�, precum �i de la statele 
cu care România a încheiat acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale 
interna�ionale de reciprocitate în domeniul s�n�t��ii; 

5. Asigur� eviden�a, verific� cererile împreun� cu întreaga documenta�ie anexat�  
�i întocme�te notele de calcul in vederea ramburs�rii cheltuielilor reprezentând 
asisten�a medical� devenit� necesar� acordat� în statele membre ale Uniunii 
Europene, ale Spa�iului Economic European �i Confedera�ia Elve�ian�, conform 
Ordinului CNAS nr. 729/2009 �i ramburs�rii contravalorii asisten�ei medicale 
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transfrontaliere acordat� în statele membre ale Uniunii Europene, conform 
Hot�rârii Guvernului nr. 304/2014; 

6. Asigur� eviden�a �i verific�, în termenele �i  condi�iile prevazute de 
regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate social�, 
cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor 
medicale asigura�ilor Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj (E125 UE/SEE/CH 
sau SED echivalent ), întocmite de statelor membre ale Uniunii Europene, ale 
Spa�iului Economic European si Confedera�ia Elvetian�, transmise de Casa 
Na�ionala de Asigur�ri de S�n�tate;  

7. Remite Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate, cererile de rambursare (E125 
UE/SEE/CH sau SED echivalent ) introduse de statele membre ale Uniunii 
Europene, ale Spa�iului Economic European si Confedera�ia Elve�ian�, refuzate 
la plat� sau a c�ror beneficiari sunt în evidenta altei case de asigur�ri de 
s�n�tate, în termenele si  condi�iile prevazute de regulamentele europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate social�; 

8. Asigur� eviden�a, întocme�te �i transmite Casei Na�ionale de Asigur�ri de 
S�n�tate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea 
serviciilor medicale asigura�ilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale 
Spa�iului Economic European si Confedera�ia Elvetian� de c�tre furnizorii de 
servicii medicale afla�i în rela�ie contractual� cu Casa de Asigur�ri de S�n�tate 
Cluj(E125 RO), în termenele si condi�iile prevazute de regulamentele europene 
privind coordonarea sistemelor de securitate social�; 

9. R�spunde - în termenele prev�zute de Regulamentele europene (CEE) nr. 
883/2004 �i (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate 
social� precum si de acordurile, în�elegerile, conven�iile sau protocoale 
interna�ionale cu prevederi în domeniul s�n�t��ii la care România este parte -   la 
contesta�iile  formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spa�iului 
Economic European �i Confedera�ia Elve�ian�, respectiv de statele cu care s-au 
încheiat  acorduri, în�elegeri, conven�ii sau protocoale interna�ionale cu 
prevederi în domeniul s�n�t��ii, la cererile de rambursare emise de casele de 
asigur�ri de s�n�tate (E125 RO sau echivalent) prin intermediul Casei Na�ionale 
de Asigur�ri de S�n�tate; 

10. Transmite prin Not� Intern� Direc�iei Economice din cadrul Casei de Asigur�ri 
de S�n�tate Cluj documentele specifice necesare întocmirii solicit�rilor pentru 
acordare de prevedere bugetar� conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 
729/2009 �i ale Hot�rârii Guvernului nr. 304/2014; 

11. Solu�ioneaza peti�iile, acorda asisten�� activ� �i informa�ii  referitoare la 
dispozi�iile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 �i (CEE)                 
nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate social�, ale Ordinului 
CNAS nr. 729/2009, ale Hot�rârii Guvernului nr. 304/2014,  precum �i ale 
în�elegerilor, acordurilor, conven�iilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul 
s�n�t��ii la care România este parte, în condi�ii de maxima eficient�, rapiditate �i 
accesibilitate;  
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12. Certific� în privin�a realit�tii, regularit�tii �i legalit�tii, Notele de fundamentare 
privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor 
Ordinului CNAS nr. 729/2009  si Hotararea Guvernului nr. 304/2014; 

13. Asigur� procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România 
conform prevederilor  Ordinului  CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind 
re�inerea contribu�iilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate în 
cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau 
domiciliu declarat pe teritoriul altui stat; 

14. Colaboreaz� cu direc�iile, serviciile, birourile �i compartimentele din cadrul 
Casei de Asigur�ri de S�n�tate Cluj pentru îndeplinirea obliga�iilor ce decurg 
din  Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 �i (CEE) nr. 987/2009 
privind coordonarea sistemelor de securitate social�, ale Ordinului CNAS nr. 
729/2009, ale Hot�rârii Guvernului nr. 304/2014,  precum �i ale în�elegerilor, 
acordurilor, conven�iilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul s�n�t��ii la care 
România este parte, pentru domeniile aflate în competen�a sa; 

15. Asigur� întocmirea �i transmiterea rapoartelor �i a situa�iilor specifice solicitate 
de Casa Na�ional� de Asigur�ri de S�n�tate, cu respectarea termenelor prev�zute 
de Casa Na�ional� de Asigur�ri de S�n�tate; 

16. Organizeaz� �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; 

17. Asigur� confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces 
direct sau indirect în cadrul structurii Acorduri/Regulamente Europene, 
Formulare Europene; 

18. Monitorizeaz� gradul de realizare a obiectivelor specifice structurii 
Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene  din cadrul casei de 
asigur�ri de s�n�tate, cuprinse în strategia �i  programele institu�iei; 

19. Asigur� furnizarea  datelor necesare fundament�rii �i realiz�rii indicatorilor de 
performan�� din planul de management; 

  
Art.31. Activit��i �i opera�iuni specifice Compartimentului Analiza Cereri si 
Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale 
1. Primeste si înregistreaza solicitarile insotite de documentele justificative pentru   
 eliberarea deciziilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale.�
2. Verifica documentele atasate solicitarii pentru  eliberarea deciziilor de ingrijiri la   
 domiciliu si dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilitatii si legalitatii 
 acestora precum si al calitatii de asigurat.�
3. Propune solutia rezultata in urma analizei solicitarii pentru  eliberarea deciziilor 
 de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale (intelegandu-se prin aceasta si 
 documentele atasate) si o inainteaza in vederea aprobarii, dupa cum urmeaza:�

o Acceptare, urmat� de emiterea deciziei �
o Înscrierea pe lista de prioritizare (în func�ie de criteriile de prioritizare 

întocmite de Medicul �ef �i avizate de Consiliul de Administra�ie pentru 
dispozitive medicale�
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o Respingerea cererii (în scris �i motivat, cu indicarea temeiului legal) �
4.Intocmeste si gestioneaza listele de prioritizare pentru dispozitivele medicale.�
5.Asigura corespondenta cu beneficiarul serviciului de ingrijiri la 
 domiciliu/dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului).�
6.Participa la desfasurarea unor activitati specifice de contractare cu furnizorii de 
 servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale destinate 
 corectarii unor deficiente fizice si/sau functionale.�
7.Întocmeste situa�ii statistice în raport cu atribu�iile specifice Structurii Analiza Cereri 
si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale.�

Capitolul 9 
 
Activit��ile �i opera�iunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea 
Medicului �ef – Director  executiv Adjunct 
 
Art.32. Atribu�iile Medicului �ef - Director executiv Adjunct vizeaz�: 
1.Organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a respectarii calitatii in 
acordarea serviciilor medicale; 
2.Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea modului de completare 
si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS, conform procedurii 
comune;  
3.Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea din punct de  vedere 
medical a documentatiei specifice privind dosarele pentru formularele  europene; 
4.Organizeaza si monitorizeaza activitatea Comisiei de Analiza a DRG; 
5.Asigura organizarea si functionarea activitatii de prelucrare a dosarelor privind 
aprobarea de catre comisia CNAS; 
6.Asigura reprezentarea in toate comisiile CAS-DSP-CJM, pe baz� de act 
administrativ al P-DG al CAS, conform prevederilor contractului-cadru si normelor de 
aplicare; 
7.Stabile�te �i supune aviz�rii Consiliului de administra�ie criteriile de prioritizare 
privind acordarea dispozitivelor medicale, elaborate �i fundamentate de serviciul 
medical al casei de asigur�ri de s�n�tate; 
8.Analizeaza si avizeaza din punct de vedere medical raportul medical al medicului 
curant in elaborarea formularului E 112/S2; 
9.Asigura �i coordoneaza prelucrarea, verificarea, centralizarea �i raportarea 
indicatorilor specifici Programelor nationale de sanatate curative in forma si la 
termenele prevazute de lege; 
10.Organizeaza si planifica activitatea de monitorizare a modului de derulare a 
Programelor nationale de sanatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor 
conform prevederilor legale in vigoare; 
11.Prezinta spre aprobare P-DG al CAS Cluj raportul trimestrial/anual de monitorizare 
privind modul de derulare a programelor na�ionale de s�n�tate curative la nivelul 
unitatilor de specialitate care au incheiat contracte pentru derularea programelor 
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na�ionale de s�n�tate curative; 
12.Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de înregistrare, verificare, validare a 
raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a 
Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor specifici si al 
documentelor justificative; 
13.Organizeaza activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in 
cadrul programelor na�ionale de s�n�tate curative ale caror DCI-uri necesit� formulare 
specifice; 
14.Desemneaza persoana/persoanele din Compartimentul Programe de S�n�tate în 
vederea particip�rii la controlul efectuat de Serviciul Control privind derularea 
programelor/subprogramelor na�ionale de s�n�tate curative; 
15.Organizeaza si monitorizeaza activitatea de preluare, procesare si validare in SIUI a 
raportarilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale si ale centrelor de dializa 
privind consumul centralizat de medicamente incluse in programele nationale de 
sanatate precum si pentru medicamentele, utilizate in tratamentul spitalicesc si pentru 
medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale prin centrele de dializa; 
16.Monitorizeaza transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a 
altor situatii solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente; 
17.Organizeaza si monitorizeaza verificarea la furnizor a neconcordantelor  constatate 
in cadrul activitatii de clawback; 
18.Organizeaza  activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in 
tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice ale caror DCI-uri necesita formulare 
specifice; 
19.Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de 
malpraxis; 
20.Organizeaza  activitatea de primire, înregistrare si validare electronica a  
raportarilor furnizorilor de servicii medicale privind eliberarea de certificate de 
concediu medical în SIUI. 
21. Inainteaza Serviciului BFC solicitarea de deschidere de credite. 
22.Semnaleaz� Presedintelui-Director General cazurile de nerespectare a clauzelor 
contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, material sanitare �i 
dispozitive medicale, acordate în cadrul programelor na�ionale de s�n�tate, in limita 
ariei de competenta. 
23.Avizeaza  decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative 
de s�n�tate in vederea ordonantarii, si il transmite prin nota interna la Director Relatii 
Contractuale - Serviciul Decontare. 
24.Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri �i cheltuieli precum �i la 
întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri �i cheltuieli. 
25.Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS Cluj �i în 
vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director General prin 
contractul de management; 
26.Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, control 
mutual �i control ierarhic); 
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27.Organizeaza �i monitorizeaza activit��ile de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor justificative/operatiunilor specifice structurilor din subordinea Medic 
sef, desf��urate conform legii; 
28.Organizeaza activit��i de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea proprie; 
29.Elaboreaza �i transmit în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau dispuse de 
C.N.A.S a raport�rilor privind activit��ile specifice; 
30.Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� acces direct 
sau indirect în cadrul institu�iei; 
31.Monitorizeaz� m�surile corespunz�toare luate în cadrul structurilor pentru 
protec�ia muncii, prevenirea �i stingerea incendiilor; 
32.Asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a prezentului 
regulament; 
33.Întocme�te Rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine, potrivit 
legislatiei specifice; 
34.Monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice structurilor din cadrul 
casei de asigur�ri de s�n�tate, cuprinse în strategia �i  programele institu�iei; 
35.Organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea datelor 
necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de 
management; 
36.Efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire si 
perfectionare profesionala a personalului din subordine; 
37.Efectueaza propuneri privind promovarea în functie a personalului din cadrul 
directiei; 
38.Urm�reste utilizarea SIUI in conformitate cu activitatile si operatiunile specifice 
din subordine; 
39.Elaboreaz� �i actualizeaz�, ori de câte ori este nevoie, fi�ele de post pentru 
personalul din subordine; 
40.Compartimentele de specialitate întocmesc procedurile operationale specifice 
fiec�rei structuri, registrul riscurilor  si circuitul documentelor si le actualizeaz� ori 
de cate ori este necesar.   
 
Art.33. Activit��i �i opera�iuni specifice Serviciului Medical: 

 
1. Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor de 
catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive 
medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În acest 
sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza: 

a.Verifica corectitudinea documentelor medicale întocmite de furnizorii de 
servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de 
observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia 
monitorizarii modului de derulare al programelor de sanatate curative si 
participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale.  
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b.Particip� la orice actiune de control care vizeaza calitatea in acordarea 
serviciilor medicale, la solicitarea structurilor de control, cu aprobarea P-DG. 

2. Avizeaz� din punct de vedere medical, la solicitarea Biroului 
Acorduri/Regulamente europene, Formulare europene, in vederea intocmirii 
formularului E 126 sau a decontarii servicilor medicale primite de catre 
asiguratii romani pe teritoriul UE sau SEE; 
3. Verifica din punct de vedere medical (validare/invalidare) a cazurilor 

spitalizate invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a 
DRG; 

4. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor 
de malpraxis; 

5. Elaboreaza si fundamenteaza criteriile de prioritizare privind acordarea 
dispozitivelor medicale.  

6.  In urma analizei realizate impreuna cu Serviciul Medical- Compartimentul 
Programe de Sanatate, transmite prin nota interna c�tre Directia Relatii 
Contractuale si Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate,  situa�ia repartizarii 
fondurilor primite prin nota interna de la Serviciul Buget, Financiar, 
Contabilitate, pentru derularea fiec�rui program/subprogram de sanatate 
curativ, ca urmare a fundamentarii realizate  de catre coordonatorul fiecarui 
program/subprogram din unit��ile sanitare care le deruleaz�, în vederea 
încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea; 

7. Participa impreuna cu Compartimentul Programe de S�n�tate la întocmirea unui 
raport trimestrial/anual de monitorizare a modului de derulare a programelor 
na�ionale curative de s�n�tate�i transmiterea acestuia c�tre P-DG, pe baza 
urmatoarelor activitati: 

a. Analizeaza trimestrial indicatorii specifici fiec�rui program/subprogram de 
sanatate curativ impreuna cu coordonatorul fiecarui program/subprogram din 
unit��ile sanitare care le deruleaz�, precum si incadrarea in bugetul aprobat; 
b.Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a 
concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor 
sanitare; 
c. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS Cluj, a 
indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram 
de sanatate; 
d. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu 
furnizorii de servicii în cadrul programelor na�ionale curative de s�n�tate; 
e.Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor 
de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si 
dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de 
sanatate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza 
verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de 
servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de 
observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia 
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participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale.  
f.Verifica stocurile de medicamente/materiale sanitare aflate în farmaciile cu 
circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza 
programe/subprograme de sanatate si men�ioneaza disfunc�ionalit��ile în 
raportul trimestrial de monitorizare catre P-DG; 

 
Art. 34.  Activit��i �i opera�iuni specifice Compartimentului Programe de S�n�tate:  

1. 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; 

2. Urmareste �i monitorizeaza utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea 
fiec�rui program/subprogram de sanatate curativ, repartizate judetului, în 
baza contractelor încheiate; 

3. Analizeaza trimestrial indicatorii specifici fiec�rui program/subprogram                 
de sanatate curativ impreuna cu coordonatorul fiecarui 
program/subprogram din unit��ile sanitare care le deruleaz�, precum si 
incadrarea in bugetul aprobat;  

4.Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a 
concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul 
unitatilor sanitare; 

5. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS Cluj, a 
indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui 
program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de 
monitorizare �i transmiterea acestuia c�tre P-DG; 

6. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS Cluj, a 
indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui 
program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de 
monitorizare �i transmiterea acestuia c�tre P-DG; 

7. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu 
furnizorii de servicii în cadrul programelor na�ionale curative de s�n�tate; 

8. Verifica stocurile de medicamente/materiale sanitare aflate în farmaciile cu 
circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza 
programe/subprograme de sanatate si men�ioneaza disfunc�ionalit��ile în 
raportul trimestrial de monitorizare catre P-DG; 

9. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare 
solicitate; 

10. Participa la controalele efectuate de Serviciul Control privind derularea 
programelor na�ionale de s�n�tate curative, dispuse de P-DG al CAS Cluj. 

11. Analizeaza modul de utilizare a creditelor de angajament si bugetare, în 
vederea realiz�rii vir�rilor de credite între subdiviziunile clasifica�iei 
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bugetare pe servicii medicale. 
12. Verifica îndeplinirea criteriilor cuprinse în chestionarul de evaluare prin 

vizit� la sediul unit��ii sanitare �i pe baza documentelor puse la dispozi�ie 
de ace�tia, conform metodologiei de selec�ie a unit��ilor de specialitate 
pentru includerea în programele na�ionale de s�n�tate curative. 

13.Primeste, verific� �i valideaz� facturile înso�ite de documentele 
justificative privind activit��ile  realizate la raport�rile lunare/trimestriale, 
dup� caz, pe suport de hârtie �i/sau în format electronic, înaintate de c�tre 
furnizorii aflati in relatii contractuale cu CAS Cluj pentru derularea 
programelor nationale de sanatate curative; 
14.Verifica existen�a angajamentelor legale, a realit��ii sumei datorate �i a      
condi�iilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor 
justificative scriptice sau informatice dupa caz, care s� ateste opera�iunile 
respective in cadrul programelor nationale de sanatate curative. 
15.Verifica, valideaza, proceseaza raportarea serviciilor de dializa si 
transmite, în termen legal, catre CNAS, a situatiilor cu miscarea pacientilor 
in cadrul programului; 
16.Intocmeste decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor     
nationale curative de s�n�tate, pe care il supune avizarii Medicului Sef. 
17.Comunic� furnizorilor motivarea scris� si/sau în format electronic, cu 
privire la  erorile de raportare �i refuzul decont�rii anumitor servicii în cadrul 
programelor nationale curative de s�n�tate. 
 

 
Art.35. Activit��i �i opera�iuni specifice Compartimentului comisii terapeutice/clawback: 
 
1.Primeste, inregistreaza si verifica existenta conformitatii si valabilitatii 
documentatiei necesare pentru analiza dosarelor pacientilor de catre comisiile CNAS; 
2.Elaboreaza documentele centralizatoare specifice fiecarei comisii de experti CNAS, 
in vederea transmiterii dosarelor pacientilor catre CNAS; 
3.Primeste deciziile de la comisiile de la nivelul CNAS, actualizeaza bazele de date si 
instiinteaza pacientii sau medicii curanti prin mijloacele specifice fiecarei comisii 
CNAS asupra deciziilor; 
4.Organizeaza si asigura evidenta nominala a pacientilor care beneficiaza de aprobarea 
comisiilor de experti de la nivelul CNAS formulare specifice pentru unele boli cronice; 
5.Asigura activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in 
tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice ale caror DCI-uri necesita formulare 
specifice; 
6.Intocmeste periodic rapoarte trimestriale precum si alte situatii solicitate de CAS si 
CNAS; 
7.Valideaza în format electronic raport�rile lunare privind consumul de medicamente 
suportat din FNUASS �i din bugetul Ministerului S�n�t��ii, în cadrul farmaciilor cu 
circuit închis a unit��ilor sanitare cu paturi �i a centrelor de dializ�; 
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8.Monitorizeaz� lunar raport�rile cu privire la consumul de medicamente suportat din 
FNUASS �i din bugetul Ministerului S�n�t��ii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a 
unit��ilor sanitare cu paturi �i a centrelor de dializ�, conform prevederilor legale în 
vigoare; 
9.Utilizeaza rapoartele generate din SIUI privind consumul de medicamente  suportat 
din FNUASS �i din bugetul Ministerului S�n�t��ii, în vederea transmiterii c�tre CNAS 
a raport�rilor lunare; 
10.Pune la dispozi�ia Serviciului Resurse Umane, Juridic Contencios, la solicitarea 
acestuia, datele din sfera de competen�� legate de consumul de medicamente suportat 
din FNUASS �i din bugetul Ministerului S�n�t��ii; 
11.Monitorizeaz� �i analizeaz� lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente 
raportate incorect de furnizorii de servicii medicale  prin raportare la concordanta 
dintre codurile CIM si caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca 
operatiuni comerciale in reteaua de distributie; 
12.Efectueaza ac�iunile de verificare a consumului de medicamente, suportat din 
FNUASS �i din bugetul Ministerului S�n�t��ii, ori de câte ori se solicit� de la nivelul 
CNAS �i întocme�te c�tre P-DG un referat în care sunt consemnate rezultatele ac�iunii 
de verificare, cu men�ionarea situa�iilor în care au fost înc�lcate prevederile 
contractuale;  
13.Transmite c�tre CNAS, referatul aprobat de P-DG al ac�iunii de verificare a 
consumului de medicamente, suportat din FNUASS �i din bugetul Ministerului 
S�n�t��ii, înso�it de documentele justificative; 
14.Verifica modul de completare si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de 
catre CAS Cluj, conform  proceduri comune ; Tine evidenta si gestioneaza bazele de 
date privind raportarile furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile 
medicale;  
15.Asigura evidenta nominala a pacientilor care au beneficiat de medicamente cu 
intocmirea de  formulare specifice pentru unele boli cronice/ medicatie specifica PNS; 
16.Monitorizeaz� semestrial consumul de medicamente eliberate in tratamentul 
ambulatoriu pentru bolile cronice/ medicatie specifica PNS ale caror DCI-uri necesita 
formulare specifice; 
 

 
SECTIUNEA IV 
DISPOZI�II FINALE 

 
Art.36. Serviciile, birourile �i compartimentele din structura organizatoric� a CAS 
Cluj  au urm�toarele atribu�ii comune: 
 

1.Asigura desf��urarea activit��ii specifice în concordan�� cu strategia CAS 
Cluj �i în vederea realiz�rii obiectivelor asumate de Pre�edintele Director 
General prin contractul de management; 
2.Elaboreaza planurile anuale de activitate �i raportul anual de activitate, 
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conform prevederilor legale în vigoare; 
3.Organizeaza �i monitorizeaza activitatea de control intern (autocontrol, 
control mutual �i control ierarhic); 
4.Organizeaza �i desf��oara activit��i de înregistrare, procesare �i arhivare a 
documentelor specifice activit��ii desf��urate conform legii; 
5.Organizeaza activit��i de solu�ionare a contesta�iilor privind activitatea 
proprie; 
6.Elaboreaza �i transmit în formatul �i la termenele prev�zute de lege sau 
dispuse de C.N.A.S a raport�rilor privind activit��ile specifice; 
7.Asigura confiden�ialitatea tuturor datelor �i documentelor la care exist� 
acces direct sau indirect în cadrul institu�iei; 
8.Colaboreaza cu alte structuri �i cu direc�iile de specialitate din CAS Cluj; 
9.Asigura desf��urarea altor activit��i prev�zute de lege sau dispuse de c�tre 
C.N.A.S; 
10.Organizeaz� activitatea de eviden�� a coresponden�ei �i de redactare a 
r�spunsurilor, cu respectarea termenelor �i prevederilor legale; 
11.Monitorizeaz� m�surile corespunz�toare luate în cadrul structurilor 
pentru protec�ia muncii, prevenirea �i stingerea incendiilor; 
12.Asigur� cunoa�terea �i respectarea de c�tre întregul personal a 
prezentului regulament; 
13.�efii de servicii/birouri întocmesc rapoartele de evaluare pentru 
personalul din subordine, potrivit legislatiei specifice; 
14.Monitorizeaza gradul de realizare a obiectivelor specifice structurilor din 
cadrul casei de asigur�ri de s�n�tate, cuprinse în strategia �i  programele 
institu�iei; 
15.�efii de servicii/birouri organizeaza si coordoneaza colectarea, 
prelucrarea si integrarea datelor necesare fundamentarii si realizarii 
indicatorilor de performanta din planul de management; 
16.�efii de servicii/birouri organizeaza si urmaresc ca personalul din 
subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate; 
17.Efectueaza propuneri privind necesarul si programele de pregatire si 
perfectionare profesionala a personalului din subordine; 
18.�efii de servicii/birouri efectueaza propuneri privind promovarea în 
functie a personalului din subordine; 
19.�efii de servicii/birouri urm�resc utilizarea SIUI in conformitate cu 
activitatile si operatiunile specifice din subordine; 
20.Organizeaza eviden�a documentelor/opera�iunilor desf��urate la nivelul 
structurii �i arhivarea documentelor justificative; 
21.Întocmeste r�spunsurile la peti�ii, sesiz�ri pe temele activit��ii specifice 
structurii; 
22.�efii de servicii/birouri organizarea �i implementarea sistemului de 
control intern/managerial, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2014 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entit��ilor publice; 




