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BBUULLEETTIINN  IINNFFOORRMMAATTIIVV  AALL  CCAASSEEII  DDEE  AASSIIGGUURRĂĂRRII  DDEE  SSĂĂNNĂĂTTAATTEE  HHAARRGGHHIITTAA  

  AANNUULL  22001166  

  

PPrreezzeennttuull  bbuulleettiinn  iinnffoorrmmaattiivv  aa  ffoosstt  rreeaalliizzaatt  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..  55,,  aalliinn..  22  ddiinn  
LLeeggeeaa  nnrr..554444//22000011  pprriivviinndd  lliibbeerruull  aacccceess  llaa  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc,,  ccuu  ccoommpplleettăărriillee  şşii  
mmooddiiffiiccăărriillee  uulltteerriiooaarree..  

ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  aarrtt..  55,,  aalliinn..  11  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..554444//22000011,,  vvăă  ccoommuunniiccăămm  ddiinn  ooffiicciiuu  uurrmmăăttooaarreellee  
iinnffoorrmmaațțiiii  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc::  

11..  AAcctteellee  nnoorrmmaattiivvee  ccaarree  rreegglleemmeenntteeaazzăă  aaccttiivviittaattee  CCAASS  HHaarrgghhiittaa::  
• Titlul VIII din Legea nr. 95/2006 (R)  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/26.07.2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Statutul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita, aprobat de Consiliul de Administraţie al 

CAS Harghita; 
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 581/2014  privind aprobarea  Normelor metodologice pentru stabilirea 
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat; 

• H.G. nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „ Cardul european 
şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
coordonarea  sistemelor de securitate socială; 

• Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea  
sistemelor de securitate socială; 

• HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale de 
Sănătate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 
2016 a Hotărârii de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi 
a Contractului-cadru care reglementează   condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

• Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii 
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medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de 
evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi 
materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii 
medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 
pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul preşedintelui CNAS nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

• Ordinul nr. 1012 din 10.12.2013 privind activitatea structurilor de control din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Ordinul preşedintelui CNAS nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative 
privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente 
- formulare unice pe ţară, fără regim special;  

• HG nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului.  

• Ordinul ANAF şi al preşedintelui CNAS nr. 2791/994/2015 pentru aprobarea Procedurii 
privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista 
persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma 
informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a 
prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 
22..  SSttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattoorriiccăă,,  aattrriibbuuţţiiiillee  ddeeppaarrttaammeenntteelloorr,,  pprrooggrraammuull  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree,,  

pprrooggrraammuull  ddee  aauuddiieennţţee  aall  CCAASS  HHaarrgghhiittaa  
2.1. Structura organizatorică: 

• Consiliul de Administraţie; 
• Preşedinte – Director General; 
• Direcţia Economică (Director executiv Economic, Serviciul Buget, Financiar, 

Contabilitate, Compartimentul Evidenţă Asiguraţi, Carduri si Concedii Medicale, 
Compartimentul Achiziţii Publice, Logistică şi Patrimoniu, Compartimentul Resurse 
Umane, Salarizare si Evaluare Personal, Compartimentul Tehnologia Informaţiei); 

• Direcţia  Relaţii Contractuale (Director executiv Relaţii Contractuale Compartimentul 
Evaluare - Contractare Servicii Medicale, Medicamente, Materiale Sanitare şi 
Dispozitive Medicale, Compartimentul Decontare Servicii Medicale, Medicamente, 
Materiale Sanitare şi Dispozitive Medicale, Compartimentul Acorduri/Regulamente 
Europene, Formulare Europene, Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii 
îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale); 

• Direcția Medic Şef (Medic Şef , Serviciul Medical, Comisii Terapeutice, 
Compartimentul Programe de Sănătate/Clawback); 

• Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ; 
• Compartimentul Relaţii Publice si Purtator de Cuvânt; 
• Compartimentul Control; 
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2.2. Atribuţiile departamentelor din cadrul CAS Harghita:  
AAttrriibbuuțțiiiillee  ccoommppaarrttiimmeenntteelloorr,,  sseerrvviicciiiilloorr  șșii  ddiirreeccțțiiiilloorr  ddiinn  ccaaddrruull  CCAASS  HHaarrgghhiittaa  ssee  rreeggăăsseesscc  îînn  

RReegguullaammeennttuull  ddee  OOrrggaanniizzaarree  șșii  FFuunnțțiioonnaarreeaa  aall  CCAASS  HHaarrgghhiittaa,,  aaffiișșaatt  ppee  ssiittee--uull  iinnssttiittuuțțiieeii  
((hhttttpp::////wwwwww..ccnnaass..rroo//ccaasshhrr//)),,  îînn  ccaaddrruull  sseeccțțiiuunniiii  ““DDeesspprree  nnooii””..  

22..33..  Programul de lucru cu publicul CAS Harghita:  
Luni, Marti, Joi:  orele 8:30 - 15:00 
Miercuri:            orele 8:30 - 16:30 
Vineri:                orele 8:30 - 13:00 

2.4. Programul de audiențe al CAS Harghita: 
Președinte – Director General - Marţi orele 11-14 
Director Executiv Relații Contractuale - Miercuri orele 11-14 
Director Executiv Economic - Joi orele 11-14 
Medic Șef - Joi orele 11-14 
În cazuri excepționale, cu programare prealabilă, acest program poate fi modificat. 
Programul de audiențe este afișat pe site-ul instituției, în cadrul secțiunii ““CCoonnttaaccttee””..  
  
33..  NNuummeellee  șșii  pprreennuummeellee  ppeerrssooaanneelloorr  ddiinn  ccoonndduucceerreeaa  CCAASS  HHaarrgghhiittaa:: 
Președinte – Director General: Ec. Duda Tihamer Attila 
Director Executiv Relații Contractuale: Ec.Ing. Karda Istvan 
Director Executiv Economic: Ec. Bucur Anna Maria 
Medic Șef: Dr. Sîngeorzan Aurica –Lidia 
 
4. CCoooorrddoonnaatteellee  ddee  ccoonnttaacctt  aallee  aauuttoorriittăăţţiiii  ssaauu  iinnssttiittuuţţiieeii  ppuubblliiccee,,  rreessppeeccttiivv::  ddeennuummiirreeaa,,  

sseeddiiuull,,  nnuummeerreellee  ddee  tteelleeffoonn,,  ffaaxx,,  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  şşii  aaddrreessaa  ppaaggiinniiii  ddee  IInntteerrnneett  :: 
4.1. Adresa poştală: Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 3, 530133, Jud. Harghita; 
4.2. Telefoane 

 Tel. verde: 0800 030980 
 Centrală telefonică: 0266-310311, 0266-310260 ; 

DOMENIUL DE ACTIVITATE 
NUMAR 

INTERIOR 
SECRETARIAT 106 

RESURSE UMANE 106,105 

JURIDIC 108 

CONTROL 137,138 

EVALUARE FURNIZORI 136 

CONTABILITATE 104,107,118,119 

DECONTARE FARMACII 114,115 

INGRIJIRE LA DOMICILIU 121 

ADMINISTRATIV 109 

EVIDENTA ASIGURATI ( PAAI - MAF ) 147,145 

CONCEDII MEDICALE SOC. COM. 144 

CONCEDII MEDICALE PERS. FIZ. 120 

REGISTRATURA 101 

CASERIE 142 
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DOMENIUL DE ACTIVITATE 
NUMAR 

INTERIOR 
DECONTARE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ 125 

DECONTARE AMBULATORIU DE 
SPECIALITATE, RECUPERARE, PARACLINIC 

124,126 

DECONTARE MEDICINA DENTARA 139 

DECONTARE SPITALE 123 

DISPOZITIVE MEDICALE 110 

GESTIUNE ASIGURATI 128,129,135 

PROGRAME NATIONALE DE SANATATE 140 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 112 

DOSARE DE TRATAMENT CU APROBARI 141 

CARD NATIONAL DE SANATATE 127 

4.3. Număr fax: 0266-311488; 
4.4. Adresa electronică: office@cashr.ro; 
4.5. Adresa web: www.casan.ro/cashr; 
55..  SSuurrsseellee  ffiinnaanncciiaarree,,  bbuuggeettuull  şşii  bbiillaannţţuull  ccoonnttaabbiill::  

            Informațiile se regăsesc la sediul CAS Harghita, Direcția Economică, Serviciul Buget, 
Financiar, Contabilitate, fiind totodată afișate pe site-ul instituției, în cadrul secțiunii ”Informații 
publice “ subsecțiunile  ” Bugetul de venituri și cheltuieli“. 
 

6. PPrrooggrraammeellee  şşii  ssttrraatteeggiiiillee  pprroopprriiii:: 
      CAS Harghita aplică la nivel local (județul Harghita) politicile și strategiile generale ale 

CNAS în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. 
  

77..  LLiissttaa  ccuupprriinnzzâânndd  ddooccuummeenntteellee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc::  
      Lista cuprinzând documentele de interes public ale CAS Harghita, precum și lista cu 

documentele produse/gestionate de CAS Harghita, sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 
5, alin. 1, lit. g) și h) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare. 

77..11. Lista cu documentele de interes public ale CAS Harghita, comunicate din oficiu:  
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS Harghita; 
b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, serviciilor și direcțiilor din 

instituție, programul de funcționare și programul de audiențe; 
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea CAS Harghita; 
d) coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile proprii ale CAS Harghita; 
g) lista cuprinzând documentele de interes public ale instituției; 
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate; 

j) raportul anual privind accesul la informații de inters public; 
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k) raportul anual de activiate al CAS Harghita; 
l) buletin informativ ale informațiilor de interes public; 
m) declarațiile de avere și interese etc. 

 
7.2. Lista cu documentele de interes public ale CAS Harghita, comunicate la cerere: 
a) comunicate de presă, informări, precizări; 
b) informații privind coordonatele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale aflate în relație contractuală cu CAS Harghita; 
c) numărul total al acțiunilor de control; 
d) valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislație; 
e) contractele de achiziții, în condițiile legii; 
f) numărul sesizărilor și reclamațiilor înregistrate, în condițiile legii; 
g) orice alt document de interes public al cărui conținut nu poate afecta, prin reutilizarea sa 

prinipiul liberei concurențe sau care poate influența, prin reutilizarea sa, dosarea aflate pe 
rolul instanțelor de judecată, etc. 

 
7.3. Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respecatrea principiului 

confidențialității: 
a) rapoartele de control și audit; 
b) audiențele, sesizările, reclamațiile și petițiile; 
c) corespondența cu terții; 
d) corespondența internă; 
e) deciziile Președintelui-Director General; 
f) registrul de riscuri; 
g) registrul general de intrări-ieșiri a corespondenței; 
h) note de fundamentare, referate de necesitate; 
i) registrul Inventar; 
j) registrul de casă; 
k) note contabile; 
l) extrase de cont; 
m) facturi; 
n) ordine de plată; 
o) dispoziții de încasare; 
p) angajamente bugetare; 
q) informaţiile cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcții 

și statele de plată; 
r) conținutul dosarelor privin litigiile în care instituția este implivată, precum consilierilor 

juridici care susțin interesele CAS Harghita; 
s) formulare europene/dosare de rambursare; 
t) certificate europene de asigurări sociale de sănătate/certificate de înlocuire provizorie; 
u) decizii și dosare de evaluare; 
v) proceduri operaționale formalizate; 
w) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
x) documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care pot 

influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, etc. 
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8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de CAS 
Harghita: 

a) hotărâri ale Consiliului de Administrație; 
b) deciziile Președintelui-Director General; 
c) studii, analize, programe, strategii, adrese; 
d) dosare cu contractele de achiziții publice; 
e) bugetul de venituri și cheltuieli; 
f) conturile de execuție bugetară (venituri și cheltuieli) ; 
g) ordine, adrese, instrucțiuni, circulare de la CNAS; 
h) rapoarte trimistrale și anuale către CNAS; 
i) corespondență internă și externă; 
j) formulare europene; 
k) planul anual de control 
l) lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale; 
m) raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale; 
n) raportări lunare în domeniul programelor naționale de sănătate; 
o) dosarele cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale; 
p) formulare medicale de raportare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale; 
q) referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepție, avize de 

expediție, facturi emise de CAS Harghita furnizorilor de servicii medicale, medicamente și 
dispozitive medicale; 

r) acțiuni judecătorști, întâmpinări, concluzii scrise; 
s) petiții, reclamații, solicitări, informații de interes public; 
t) declarații de avere și interese etc. 
 

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în 
care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 
public solicitate: 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes 
public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității 
sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 
(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice. 
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, 
poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială 
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum 
prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 
din H.G. nr. 123/2002. 
 
 

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL 
Ec. Duda Tihamer Attila 


