
                 

 
Atribuțiile funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior,  

Compartiment Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale,  
 
 

 
1. parcurgerea etapelor de restituire către angajatori a sumelor reprezentând  

indemnizațiile sociale de sănătate plătite salariaților proprii care se suportă din 

FNUASS  potrivit art. 38 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănăntate, aprobată cu modificări si 

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare; 

2. verificarea certificatelor medicale, a declaraţiei 112 pentru fiecare angajator; 

3. verificarea realităţii şi legalităţii valorilor înscrise în documente, concordanţa între 

declaraţiile angajatorilor şi cerificatele medicale ataşate şi existenţa vizelor 

reglementate de prevederile legale în vigoare pe certificatele medicale emise de 

medicii prescriptori aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate; 

4. colaborarea cu Serviciul Medical din cadrul CAS Harghita, în vederea validării 

concediilor medicale; 

5. urmărirea întocmirii angajamentelor bugetare, propunerilor de angajare a cheltuielilor 

şi ordonanţarea la plată conform prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 pentru plata 

sumelor reprezentând concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. 
Stabilirea lunară, până la data de 20 a lunii, a necesarului de credite bugetare pentru 

plata sumelor reprezentând concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 

pentru luna următoare; 

6. notificarea angajatorilor pentru refuzul la plată a cererilor de restituire a sumei, în 

situaţia în care se constată erori de calcul ale concediilor medicale, lipsa unor vize pe 

certificatele medicale sau se constată neconcordanţă între valorile calculate şi cele 

înscrise în declaratia 112; 

7. întocmirea documentelor pentru plata sumelor solicitate a fi restituite/refuzate către 

angajatori (referat de plată/refuz la plată, borderou centralizator, ordonanţări de plată, 

şi alte documente); 

8. îndosarierea şi arhivarea, potrivit legii, actelor ce rezultă ca urmare a exercitării 

atribuţiilor, cu obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor; 

9. asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

10. respectarea termenelor de întocmire a situaţiilor financiare, a lucrărilor curente şi a 
celor cerute de şeful ierarhic superior; 

11. întocmirea centralizatoarelor certificatelor de concediu medical şi înaintarea Medicului 

şef  în vederea acordării avizului medical; 

12. colaborarea cu celelalte compartimente şi servicii, în special cu direcţia economică. 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Atribuțiile funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior,  
              Compartiment Decontare Servicii Medicale 

 
 

 
 

 

1. monitorizarea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul  

de specialitate pentru specialitățile stomatologice și de recuperare, respectiv a 

activității acestora pe parcursul derulării contractelor; 

2. actualizarea în baza de date SIUI a  certificatelor digitale ale furnizorilor; 

3. verificarea consultațiilor furnizorilor de servicii medicale în ambulatoriu pentru 

specialitățile clinice, raportate în SIUI în vederea justificării recomandăriilor pentru 

procurarea dispozitivelor medicale, verificarea calității de asigurat a persoanelor care 

depun solicitări pentru procurarea dispozitivelor medicale; 

4. procesarea cererilor pentru elaborarea formularelor europene; 

5. realizarea activitățiilor specifice privind verificarea și actualizarea documentelor 

furnizoriilor de servicii medicale necesare pentru intrarea în relații contractuale cu casa 

de asigurări de sănătate, actualizarea documentelor în baza de date SIUI ; 

6. respectarea termenelor de întocmire a situaţiilor statistice, a lucrărilor curente şi a celor 

solicitate de şeful ierarhic superior; 

7. notificarea furnizorilor in situația constatării lipsurilor sau a neconcordanțelor în 

documentele verificate; 

8. îndosarierea şi arhivarea, potrivit legii, actelor ce rezultă ca urmare a exercitării 

atribuţiilor, cu obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor; 

9. colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituției, în limita sferei de 

competență. 

 


