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LLiissttaa  ccuu  ddooccuummeenntteellee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc  aallee  CCaasseeii  ddee  AAssiigguurrăărrii  ddee  SSăănnăăttaattee  HHaarrgghhiittaa 
 

Lista cuprinzând documentele de interes public al 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 LLeeggeeaa  nnrr..554444//22000011  pprriivviinndd  lliibbeerruull  aacccceess  llaa  

iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  șșii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree..  

  

11..  LLiissttaa  ccuu  ddooccuummeenntteellee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc  aallee  CCAASS  HHaarrgghhiittaa,,  ccoommuunniiccaattee  ddiinn  ooffiicciiuu::  
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; 

k) raportul anual de activiate al CAS Harghita; 

l) buletin informativ ale informațiilor de interes public; 

m) declarațiile de avere și interese etc. 

 

22..  LLiissttaa  ccuu  ddooccuummeenntteellee  ddee  iinntteerreess  ppuubblliicc  aallee  CCAASS  HHaarrgghhiittaa,,  ccoommuunniiccaattee  llaa  cceerreerree::  
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. 

 

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; 
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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. 
 

 


