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Capitolul I: INTRODUCERE 
 
 
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, 
organizată în baza Legii 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare, având rolul de a aplica politica şi strategia generală a Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în raza de competenţă. 
Documentele care stau la baza funcţionării CASMB sunt: 
− Organigrama, 
− Statutul propriu, 
− Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF), 
− Regulamentul de Ordine Interioară (ROI). 
Structura organizatorică prevăzută (direcţii, servicii birouri, compartimente) este elaborată conform prevederilor Legii 95/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare, organigramei şi statutului CASMB, aprobate prin Decizie a Preşedintelui CNAS. 
 
Pentru îndeplinirea misiunii sale, CASMB desfăşoară următoarele activităţi: 
− promovarea, în colaborare cu celelalte institutii competente, de măsuri pentru asigurarea şi protejarea drepturilor asiguraţilor privind acordarea 
serviciilor de ingrijiri de sănătate;  
− furnizarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat; 
− negocierea, contractarea şi decontarea serviciile medicale contractate pentru asiguraţii noştri; 
− monitorizarea numărului, calităţii şi nivelului tarifelor serviciilor medicale furnizate; 
− controlul aplicării şi respectării reglementărilor privind domeniul asigurărilor de sănătate, de către furnizorii de servicii medicale; 
− promovarea acţiunilor de informare şi conştientizare privind drepturile şi obligaţiile asiguraţilor; 
− mentinerea unei legături permanente cu asiguraţii nostri si furnizorii de servicii de sănătate; 
− inregistrarea, menţinerea şi actualizarea datele privind asiguraţii proprii; 
− furnizarea gratuită de informaţii, consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi a serviciilor medicale, persoanelor 
asigurate, furnizorilor de servicii medicale şi angajatorilor; 
− asigurarea serviciilor de ingrijiri de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene. 
 
În cursul anului 2009, CASMB a funcţionat cu următoarele structuri: 
1. Consiliul de Administraţie (CA), 
2. Preşedinte-Director General (PDG) 
în subordinea Preşedintelui-Director General: 
− Direcţia Management şi Economică (DME) 
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− Direcţia Relaţii cu Furnizorii (DRF) 
− Medic Şef (MS) 
− Serviciul Evidenţă Acte Instituţionale şi Programe de Dezvoltare 
− Biroul Audit Public Intern 
− Serviciul Comunicare, Informare 
− Serviciul Juridic, Contencios 
− Serviciul Regulamente şi Acorduri Internaţionale 
− Serviciul Control 
− Serviciul Executare Silită 
− Compartiment Intern de Prevenire şi Protecţie 
3. Director Executiv – Direcţia Management şi Economică (DME) 
4. Director Executiv – Direcţia Relaţii cu Furnizorii (DRF) 
5. Director Executiv Adjunct – Medic Şef (MS) 
 
Preşedintele Consiliului de Administraţie al CASMB este de drept, conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Directorul General al 
CASMB. 
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, Preşedintele-Director General şi Directorii Executivi organizează, coordonează, controlează şi evaluează 
activitatea în condiţii de eficienţă şi rigurozitate. 
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Capitolul II: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CASMB 
 
 
Consiliul de Administraţie (CA) este organ de conducere al CASMB. 
CA are componenţa şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Statutului CNAS şi a 
Statutului CASMB. 
Astfel, CA al CASMB este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează: 
− 1 membru din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
− 1 membru din partea prefectului, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, 
− 3 membri din partea confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens, 
− 3 membri din partea confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens, 
− 2 membri din partea Consiliului Persoanelor Vârstnice al municipiului Bucureşti; 
− Preşedintele, care este Directorul General al casei de asigurări. 
 
Membrii CA al CASMB sunt: 
 

Nr. crt. Nume si prenume Apartenenţa 

1 GEANĂ Adina (01.01.2009 – 15.12.2009) 
ŞTEFAN Bogdan (16.12.2009 – prezent) CASMB (Preşedinte) 

2 HOMOŞ Ion CNS CARTEL ALFA 
3 OANCEA Dorel CSDR 
4 POPESCU Mircea CNSLR-FRATIA 
5 CEACALOPOL Gabriel CoNPR 
6 ANGHELESCU Dan PNR 
7 BERCIU Ion UGIR 1903 
8 DRAGAN Mirela Prefectura Municipiului Bucureşti 
9 DUŢĂ Nicolae Lucian Consiliul General al Municipiului Bucureşti  
10 BALĂEŞ Paul CNPV Bucureşti 
11 MARIN Constantin CNPV Bucureşti 

 
CA al CASMB se întruneşte în şedinţe ordinare lunare, convocarea realizându-se de către Preşedintele-Director General al CASMB. 
Hotărârile CA al CASMB se iau prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi cu votul a jumătate plus unul din cei prezenţi. 
CA se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia. 
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Activitatea Consiliului de Administraţie la nivelul anului 2009 
 
În perioada 01 ianuarie – 15 decembrie 2009 activitatea CA al CASMB s-a concretizat în 12 şedinţe ordinare, respectiv 20 ianuarie, 17 februarie, 21 
martie, 21 aprilie, 19 mai, 23 iunie, 21 iulie, 11 august, 22 septembrie, 20 octombie, 17 noiembrie şi 15 decembrie 2009. 
Urmare acestor şedinţe, principalele teme abordate de către CA al CASMB la nivelul anului 2009 au fost: 
− Aprobarea Proceselor Verbale ale şedinţelor CA al CASMB, prin Hotărâre; 
− Aprobarea Ordinii de zi a şedinţelor CA al CASMB, prin Hotărâre; 
− Avizarea proiectului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, aferent Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), 
prezentat de PDG al CASMB; 
− Aprobarea Rapoartelor de gestiune ale CASMB (semestriale şi anuale); 
− Prezentarea şi avizarea Politicii de contractare a CASMB cu furnizorii de servicii medicale pentru anul 2009, prin Hotărâre a CA al CASMB; 
− Aprobarea Regulametului de Organizare şi Funcţionare al CASMB; 
− Informări lunare privind stadiul contractărilor CASMB cu furnizorii de servicii medicale şi modul de derulare a contractelor încheiate; 
− Prezentarea lunară a situaţiei economico – financiare a CASMB; 
− Informări lunare privind situaţia apariţiilor CASMB în presa scrisă; 
− Informări lunare privind sinteza activităţii Tel Verde la nivelul CASMB. 
 
Reprezentativitatea CA asigură o analiză coerentă şi de ansamblu a tuturor elementelor privind activitatea instituţiei şi reflectarea acestei analize 
prin măsuri de creştere a eficienţei şi eficacităţii în relaţiile cu toate categoriile de asiguraţi şi de furnizori de servicii medicale. 
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Capitolul III: SERVICII AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PDG 
 
 
Serviciul Evidenţă Acte Instituţionale şi Programe de Dezvoltare 
 
 
Obiective specifice: 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de evidenţă şi gestionare a documentelor instituţionale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea 
CASMB (Statut, ROF, ROI, circuitul documentelor, proceduri de lucru la nivel de instituţie); 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de secretariat al comisiilor existente la nivelul instituţiei; 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de secretariat al CA; 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de secretariat al PDG; 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de registratură la nivelul CASMB; 
• Organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii privind derularea programelor de colaborare cu alte instituţii, în domeniul specific de activitate la 
care reprezentanţii CASMB participă. 
 
Activităţi desfăşurate de către comisiile paritare 
Comisia paritară constituită la nivelul CASMB în vederea stabilirii necesarului de medici de familie 
Atribuţiile Comisiei paritare sunt următoarele: 
− stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii de asiguraţi şi persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale; 
− solicitări ale medicilor de familie de intrare în relaţie contractuală cu CASMB în afara perioadei de contractare şi în afara numărului stabilit 
conform punctului precedent; 
− verificarea întrunirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la preluarea activităţii unui praxis de medicină de familie existent, conform Ord. MS 
1322/2006; 
− atribuirea praxisului aferent unor cabinete medicale de medicină de familie vacantate ca urmare a decesului medicului titular sau ca urmare a 
retragerii acestuia fără a decide cu privire la modalitatea de preluare conform Ord. MS 1322/2006; 
−  orice alte situaţii punctuale care solicită atenţia tuturor instituţiilor reprezentative la nivelul Comisiei. 
La nivelul anului 2009 activitatea Comisiei Paritare s-a concretizat în 13 şedinţe, desfăşurate astfel: 19 februarie, 24 martie, 07 aprilie, 14 aprilie, 22 
aprilie, 13 mai, 10 iunie, 07 iulie, 31 iulie, 09 septembrie, 14 octombrie, 11 noiembrie, 09 decembrie. 
Urmare acestor şedinţe, principalele teme abordate de către Comisia Paritară la nivelul anului 2009 au fost: 
− Clarificarea situaţiei valabilităţii adreselor Primăriei Municipilui Bucureşti privind folosinţa spaţiilor de către medicii cărora le-au încetat contractele 
de concesiune şi care au împlinit vârsta legală de pensionare; 
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− Stabilirea procedurii de validare a cererilor depuse în vederea preluării cabinetului medical deja existent; 
− Stabilirea şi aprobarea necesarului de medici de familie la nivelul Municipiului Bucureşti; 
− Analizarea dosarelor de preluare a activităţii unui praxis existent, din punct de vedere al respectării prevederilor Ord. MS 1322/2006. În acest 
sens, la nivelul anului 2009 au fost depuse în atenţia Comisie Paritare un număr de 12 dosare de preluare a activităţii praxisului existent, toate 
întrunind condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare. 
 
Comisia paritară constituită conform Legii 188/1999, republicată şi HG 833/2007 
Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. În 
acest sens, comisia paritară are următoarele atribuţii principale: 
− propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice; 
−  analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, 
în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice; 
− analizează şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcţionarilor publici, pe care le supune spre 
aprobare conducerii autorităţii sau instituţiei publice; 
−  participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale 
funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora şi elaborează proiectul acordului colectiv; 
− urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative sau cu 
reprezentanţii funcţionarilor publici; 
− întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau 
instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici; 
−  alte atribuţii prevăzute de lege. 
În exercitarea atribuţiilor sale, comisia paritară emite avize consultative. Avizul se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor 
comisiei paritare. 
Secretariatul acestei comisii a fost asigurat de personal din cadrul Serviciului Evidenţă Acte Instituţionale şi Programe de Dezvoltare. 
La nivelul anului 2009 Comisia Paritară constituită conform Legii 188/1999, republicată şi HG 833/2007 nu a avut întruniri. 
 
Activitatea de registratură desfăşurată la nivelul CASMB 
În anul 2009, conform registrului general de evidenţă a documentelor CASMB, prin registratura generală s-a asigurat înregistrarea unui număr de 
aproximativ 33.125 documente, repartizarea şi transmiterea corespondenţei către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei. 
 
Derularea programelor de colaborare cu alte instituţii 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al Municipiului Bucureşti 
Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreşte, în principal, următoarele: 
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− asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru 
persoanele vârstnice; 
− consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate 
problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora; 
− monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actul normative susmenţionat. 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se întruneşte lunar, la convocarea prefectului. 
 
Prin serviciul Evidenţă Acte Instituţionale şi Programe de Dezvoltare s-a asigurat reprezentativitatea Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti în Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Municipiului Bucureşti, înfiinţat în conformitate cu 
prevederile HG 499/2004, la toate şedinţele Comitetului desfăşurate în anul 2009. 
 
Grupul de lucru mixt pentru romi 
Atributii: - analizează, planifică, organizează şi implementează activităţile sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul general 
de măsuri, la nivel judeţean. 
Birourile judeţene pentru romi sunt structuri organizate la nivel judeţean în cadrul instituţiilor prefectului şi se subordonează Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
Grupul de lucru mixt se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, în scopul analizării, planificării, organizării şi implementării 
activităţilor sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul general de măsuri, la nivel judeţean. 
Prin serviciul Evidenţă Acte Instituţionale şi Programe de Dezvoltare s-a asigurat reprezentativitatea CASMB în acest grup de lucru, în anul 2009. 
 
Alte activităţi: 
− Redactarea Statutului CASMB conform Statutului Cadru; 
− Redactarea actelor administrative emise de către PDG cu urmărirea încadrării corecte din punct de vedere juridic şi repartizarea acestora către 
compartimentele care aduc la îndeplinire actul adminstrativ – 200 Decizii şi aprox. 114 Note Interne; 
− Activitatea de secretariat al PDG; 
− Evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul Serviciului. 
 
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
Implementarea unui modul prin care să se realizeze înregistrarea electronică a tututror documentelor care circulă la nivelul instituţiei, inclusiv a 
documentelor interne supuse regulamentului de înregistrare pe registre. 
Sistemul de registratură electronică asigură identificarea eficientă a corespondenţei, precum şi transparenţa circuitului de documente. 
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Serviciul Comunicare, Informare 
 
Obiective: 
Conform atribuţiilor stabilite prin ROF CASMB, activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului s-au subscris atingerii următoarelor obiective: 
• informarea publică  
• gestionarea imaginii CASMB 
 
Activităţi desfăşurate în cursul anului 2009 
Soluţionarea petiţiilor conform Legii 233/2002 
 
 

 TOTAL 2009
solicitări scrise 2.754 
solicitări online 1.831 

 
 
 
Asigurarea accesului la informaţii de interes public, conform legii 544/2001 
 

Nr. crt. DENUMIRE NUMĂR 
1 Număr total de cereri de informaţii de interes public 20 
2 Număr total de solicitări departajat pe domenii de interes din care: 

− Informaţii furnizori în contract cu CASMB 
− Informaţii privind plata asigurării de sănătate 
− Informaţii privind PNESSP 
− Informaţii privind calitatea de asigurat 
− Informaţii privind activitatea CASMB 
− Informaţii privind concediile medicale 

 
5 
7 
1 
3 
2 
2 

3 Numărul de solicitări rezolvate favorabil 19 
4 Numărul de solicitări respinse defalcate în funcţie de motivul respingerii: 

− Informaţii exceptate 
− Informaţii inexistente 
− Fac obiectul de activitate al altor instituţii 
− Fundamentare insuficientă a solicitării 

1 
0 
0 
0 
1 

5 Numărul de solicitări adresate în scris: 
− Pe suport de hârtie 
− Pe suport electronic 

20 
19 

1 
6 Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 13 
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Nr. crt. DENUMIRE NUMĂR 
7 Numărul de solicitări adresate de persoane juridice 7 
8 Numărul de reclamaţii administrative: 

− Rezolvate favorabil 
− Respinse 
− În curs de soluţionare 

0 

9 Numărul de plângeri în instanţă 
− Rezolvate favorabil 
− Respinse 
− În curs de soluţionare 

0 

10 Costurile totale ale compartimentului de informaţii şi relaţii publice 0 
11 Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 0 
12 Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare 18.544 

 
TELVERDE - În anul 2009, s-a înregistrat un număr de 77.227 solicitări de informaţii prin intermediul TELVERDE 0800.800.951; numărul de apeluri, 
în funcţie de principalele categorii de informaţii solicitate, este redat în figura de mai jos: 

43%

17%

3%
15% 0%

2%

6%

6%

1%

3%
1%

2%

1%

Asistenţă medicală primară
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Punctul de informare-documentare 
În anul 2009, în cadrul biroului de informaţii s-au prezentat pentru obţinerea unor informaţii legate de sistemul de asigurări de sănătate, precum 
pentru consultarea documentelor din cadrul punctului de informare-documentare şi activitatea CASMB un număr de 18.544 persoane.   
Actualizare website 
Au fost actualizate materialele informative privind serviciile medicale acordate persoanelor asigurate şi condiţiile accesării acestora, conform 
prevederilor Contractului-cadru pentru anul 2009. 
De asemenea, au fost actualizate, pe măsura ce au fost operate modificări, procedurile de lucru specifice structurilor care desfăşoară relaţii cu 
publicul. 
Relaţia cu Mass-media 
Numărul de apariţii în presa scrisă: 
 

Nr. articole monitorizate Nr. articole referitoare la CASMB Gradul mediu de vizibilitate 
5.470 86 1.5% 
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Evoluţia numărului lunar de apariţii 

 
Cele mai mediatizate activităţi ale CASMB au fost: 
− eliberarea CEASS 
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− programul de lucru cu publicul 
− eliberarea adeverinţelor de asigurat 
− locaţiile birourilor care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul 
 
Tipul articolelor 

6%

89%

5%

pozitive

informative

negative

 
 
Verdictul „pozitiv” a fost acordat articolelor care au conţinut aprecieri explicite la adresa unor activităţi sau iniţiative ale CASMB. În perioada 
monitorizată, au fost apreciate ca pozitive 6articole, care au făcut referire la măsurile luate pentru micşorarea cozilor la ghişeele la care se primesc 
cereri pentru adeverinţa de asigurat şi asigurarea continuităţii asistenţei medicale. 
În ceea ce priveşte articolele critice, apreciate ca „negative”, au fost înregistrate 4 articole, având ca temă cozile de la biroul de eliberare a CEASS 
şi posibila implicare a funcţionarilor CASMB în reţeaua de fraudare a prescripţiilor pentru insulină. 
 
Sursele articolelor informative 

15
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32
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Purtator de Cuvant

Comunicate

Altele
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70% din articolele cu referire la CASMB au avut ca surse reprezentanţii instituţiei, fapt care justifică afirmaţia că instituţia noastră este o sursă 
notorie şi credibilă de informaţii pentru mass-media. 
Coroborând ponderea numărului de aricole cu caracter pozitiv în numărul de articole având ca temă activitatea CASMB cu gradul de interes al 
mass-media faţă de informaţiile transmise de către reprezentanţii instituţiei, opinăm că imaginea mediatică a CASMB în anul 2009 are caracter 
pozitiv. 
Gradul de interes al publicaţiilor faţă de activitatea CASMB 
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Campania de informare CASMB – DE 10 ANI, UN PARTENER PENTRU TINE! 
În luna decembrie, a fost derulată campania de informare ce a avut ca scop  promovarea CASMB ca instituţie care, de-a lungul timpului, a depus 
toate eforturile pentru a-şi îndeplini misiunea asumată – cea de garant al accesului asiguraţilor săi la servicii medicale cu un nivel de calitate mai 
ridicat de la an la an. 
În acest an, CASMB a împlinit 10 ani de existenţă, fapt ce a determinat adoptarea unei strategii de tip eveniment. 
Astfel, au fost organizate două seminarii , structurate fiecare pe două dezbateri, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai mass-media, ai insituţiilor din 
sistemul sanitar, ai asiguraţilor şi furnizorilor de servicii medicale. 
Primul seminar a avut ca temă „Iniţiative CASMB în rezolvarea problemelor de sănătate ale asiguraţilor cu venituri mici”, abordându-se, în cadrul 
celor două dezbateri probleme legate de mecanisemele de validare a calităţii de asigurat, respectiv, principiile care ar sta la baza stabilirii în mod 
eficient şi eficace a contribuţiilor de sănătate. 
În cadrul celui de al doilea seminar, „Serviciile integrate şi tehnologiile performante-principii de bază în reconfigurarea pachetului de servicii de 
bază”, cele doua dezbateri s-au axat pe criteriile utilizabile în selecţia servicii medicale care să constituie un pachet solid, stabil şi bine definit, 
respectiv, avantajele şi dezavantajele utilizării tehnologiilor performante în comparaţie cu metodele clasice, prin prisma principiului cost-eficienţă. 
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Concluzii privind activitatea desfăşurată în anul 2009. Probleme şi soluţii 
Considerăm că activitatea serviciului şi a structurilor din subordine s-a desfăşurat fără sincope, reuşind să ne îndeplinim obiectivele propuse. O altă 
concluzie care se desprinde din acest context este că angajaţii serviciului constituie un punct forte, întrucât au înteles să-şi asume şi să ducă la 
îndeplinire sarcini suplimentare. 
Problemele cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2009 şi cărora încă nu am reuşit să le găsim soluţii sunt următoarele: 
- uzura psihică a angajaţilor care relaţionează direct cu publicul la sediul central:întrucât nu există posibilitatea rotirii personalului între activităţile 
de front şi back office, aceiaşi angajaţi interacţionează permanent cu publicul. Eforturile presupuse de relaţionarea cu un public în mare parte 
agresiv consumă mare parte din resursele angajaţilor, fapt care conduce uneori la angrenarea acestora în dispute care pot prejudicia imaginea 
CASMB. Pentru remedierea acestor situaţii, avem următoarele propuneri: 
o participarea angajaţilor la programe de comunicare interpersonală 
o elaborarea, în colaborare cu reprezentanţii firmei de pază, a unei proceduri de intervenţie pentru asigurarea liniştii şi ordinii la sediile CASMB 
(întrucât această problemă este întâlnită la toate birourile de relaţii cu publicul). 
 
 
 
 
Biroul Audit Public Intern 
 
Activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul CASMB în anul 2009 a avut drept obiective principale: 
• realizarea misiunilor de audit prevăzute în Planul de audit public intern pe 2009; 
• realizarea misiunilor dispuse de PDG al CASMB şi de către Compartimentul Audit Public Intern - CNAS (CAPI - CNAS); 
• urmărirea progreselor înregistrate privind implementarea recomandărilor; 
• perfecţionarea profesională a auditorilor. 
Activităţile Biroului Audit Public Intern s-au desfăşurat cu un efectiv total de 4 persoane (din 6 posturi aprobate), din care 1 şef birou şi 3 posturi de 
execuţie. 
Personalul Biroului Audit Public Intern are următoarea structură profesională 1 economist - auditor superior, 1 medic - auditor superior, 1 jurist - 
auditor superior, 1 economist - auditor asistent. 
 
Activităţi desfăşurate în 2009 
Pentru anul 2009, Planul anual de audit public intern a prevăzut realizarea a 11 misiuni de audit: 
1. Analiza şi evaluarea activităţii Biroului Administrativ şi Biroului Arhivă, Gestiune Tipizate 
2. Evaluarea Bilanţului Contabil şi a Contului de Execuţie Bugetară la 31.12.2008 
3. Evaluarea Bilanţului Contabil şi a Contului de Execuţie Bugetară la  30.06.2009 
4. Analiza şi evaluarea activităţii Serviciului Tehnologia Informaţiei 
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5. Analiza şi evaluarea activităţii Serviciului Medical 
6. Analiza şi evaluarea activităţii Serviciului Urmărire, Colectare Contribuţii 
7. Analiza şi evaluarea activităţii Serviciului Relaţii Publice, Comunicare 
8. Evaluarea proiectului de Buget pe anul 2010 
9. Evaluarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2009 
10. Analiza şi evaluarea activităţii de contractare cu furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice 
11. Analiza şi evaluarea activităţii Biroului Decontare Asistenţă Primară şi Biroului Specialităţi Clinice Medicină Dentară 
 
Ca urmare a dispoziţiei PDG, au fost realizate următoarele misiuni: 
- „Auditarea activităţilor Serviciului Planificare şi Prognoze” - misiune ad-hoc - a fost iniţiată în luna decembrie 2008 şi finalizată în luna ianuarie 
2009. Serviciul Planificare şi Prognoze a fost desfiinţat, ca urmare a modificării organigramei CASMB în februarie 2009; 
- „Auditarea activităţii Biroului Decontare Asistenţă de Recuperare, Reabilitare, Dispozitive Medicale” -  a fost efectuată în perioada 01.09.2009 – 
27.10.2009 o misiune de audit ad-hoc. 
 
Precizăm că: realizarea misiunii privind contractarea pentru anul 2009 era programată pentru semestrul II în Planul anual de audit pe 2009 al 
CASMB, aprobat de DAPI-CNAS. Ca urmare a dispoziţiei CAPI-CNAS, formulate în Adresa AI/116/18.05.2009, pentru efectuarea acestei misiuni, 
perioada de desfăşurare a misiunii a fost devansată. 
 
Indicatorii cantitativi de evaluare a performanţei 
- realizarea misiunilor prevăzute în planul anual de audit;  
- numărul de misiuni realizate în afara Planului anual de audit public intern; 
 
Situaţie comparativă pe anii 2008-2009 privind gradul de realizare a misiunilor de audit: 
 

Anul 2008 2009 
Nr. auditori 4 4 
Nr. misiuni prevăzute 11 11 
Nr. misiuni în plan efectuate 11 11 
Nr. misiuni tematice dispuse în afara planului 1 2 
Total misiuni efectuate 12 13 
Gradul de îndeplinire (%) 100 100 

 
Obs.: În anul 2009, au fost disponibile doar 837 zile/om, faţă de timpul maxim disponibil prognozat în Planul anual de audit – 920 zile / om. 
Cu toate acestea, datorită eforturilor depuse de către auditorii interni misiunile de audit au fost realizate conform planului. 
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Indicatori calitativi de evaluare a activităţii  
- Fezabilitatea recomandărilor formulate în rapoartele de audit. A fost confirmată prin implementarea efectivă a majorităţii recomandărilor formulate 
de către auditorii interni. Recomandarea care nu a fost integral implementată a fost referitoare la scoaterea din folosinţă a formularelor tipizate ieşite 
din uz, imobilizărilor necorporale reprezentate de programelor informatice şi licenţe devenite inutile din cauza modificării legislaţiei şi a bunurilor din 
domeniul public ce nu au putut fi casate în 2008. Pentru acest demers a fost necesară aprobarea CNAS. Această aprobare a fost acordată parţial. 
- Calitatea rapoartelor de audit privind: 
o contribuţia recomandărilor formulate la reducerea riscurilor identificate, claritatea şi precizia limbajului utilizat, obiectivitatea auditorilor. Parametrii 
enumeraţi sunt în atenţia permanentă a şefului biroului, în cadrul activităţii de supervizare a misiunilor de audit şi au fost îmbunătăţiţi permanent. 
o Contribuţia implementării recomandărilor la asigurarea conformităţii şi eficientizarea activităţilor auditate. 
- Implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern au condus la: 
o eliminarea unor disfuncţionalităţi în desfăşurarea operaţiunilor 
o asigurarea conformităţii documentelor elaborate; 
o îmbunătăţirea controlului intern la nivelul structurilor auditate; 
o perfecţionarea procedurilor de lucru elaborate de către structurile auditate; 
- Eficienţa activităţii de urmărire a implementării recomandărilor de către structurile auditate. Urmărirea consecventă a modului şi datelor 
implementării recomandărilor a avut drept consecinţă implementarea la termenele stabilite a recomandărilor şi corectarea promtă a 
disfuncţionalităţilor; 
 
Evoluţia principalelor riscuri în anul 2009 
Riscurile a căror evoluţie nu a putut fi gestionată de către managementul CASMB, fiind riscuri datorate situaţiei economice şi riscuri de sistem: 
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- Urmărirea procesului de implementare a Sistemului Informatic Unic Integrat la nivelul CASMB, care în anul 2008 a generat riscuri 
organizaţionale, a condus treptat, dar sigur, la concluzia că modul de funcţionare al SIUI, în faza actuală, reprezintă un risc de sistem. Problemele 
relevate la testarea modulelor SIUI la nivelul tuturor caselor de asigurări, împiedică utilizarea exclusivă a acestora şi eficientizarea prin informatizare 
a activităţilor specifice; 
- În consecinţa riscului susmenţionat, a creşterii continue a volumului de lucrări aflate în sarcina angajaţilor, a limitărilor financiare impuse de 
guvern, nivelul riscului lipsei de personal nu a putut fi diminuat, aşa cum se preconiza în anul 2008; 
- Riscul nerealizării obiectivelor specifice CASMB în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor medicale şi farmaceutice către asiguraţii CASMB. Este 
un risc inerent. Deşi valoarea veniturilor prognozate pentru 2009 a depăşit nivelul anului 2008 cu 8% (6.790.328.640 lei faţă de 6.280.881.624 lei), 
cheltuielile totale aprobate pentru anul 2009 sunt în sumă de 2.187.683.510 lei, fiind cu 40% mai mici decât execuţia lui 2008. Decalarea plăţii 
serviciilor prestate în anul 2009, pentru anul 2010, va genera o creştere a nivelului acestui risc. 
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Toate aceste influenţe externe pot conduce la blocarea întregului sistem de asigurări de sănătate şi falimentarea unei categorii importante de agenţi 
economici, în actuala conjunctură de criză. 
 
Nerealizări 
Din cauza limitărilor financiare, în anul 2009, nu a putut fi realizat obiectivul privind  perfecţionarea profesională continuă a auditorilor interni. 
 
Propuneri pentru remedierea deficienţelor: 
- Îmbunătăţirea colaborării cu managementul structurilor auditate în ceea ce priveşte implementarea recomandărilor; 
- Perfecţionarea continuă a cunoştinţelor şi experienţei auditorilor interni prin participarea la cursuri specializate; 
- Urmărirea permanentă a dinamicii riscurilor la nivelul CASMB, în funcţie de factorii interni şi externi determinanţi. 
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Serviciul Juridic, Contencios 
 
Serviciul Juridic Contencios este aflat în subordinea directă a PDG. 
La nivelul structurii, conform organigramei aprobate, sunt prevăzute un număr de 8 posturi. În anul 2009 Serviciul Juridic Contencios a funcţionat cu 
un număr efectiv de 6 salariaţi astfel: 1 – şef serviciu – post conducere; 5 – consilieri juridici – posturi de execuţie. 
 
Obiective specifice serviciului 
• acordarea asistenţei şi consultanţei juridice de specialitate,  
• reprezintarea intereselor CASMB în cazul litigiilor care au ca obiect activitatea de bază a CASMB. 
 
Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului juridic contencios 
Activităţi cu caracter permanent: 
 I. Reprezentarea instituţiei la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia legislaţiei muncii, funcţionarului public, drepturi 
şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor fizice şi juridice, asiguraţi ai CASMB după cum urmează: 
- litigii privind reîncadrarea, sancţionarea personalului: 2 
- litigii privind încheierea, contractelor încheiate de CASMB cu furnizorii de servicii medicale: 1; 
- litigii privind recuperarea sumelor ce .reprezintă concedii si îndemnizaţii suportate din fondul de asigurări sociale de sănătate: 6; 
- litigii ce au ca obiect recuperarea de către persoanele fizice a sumelor ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale efectuate de acestea, în 
baza Cardului european sau a Formularelor E: 2; 
- litigii care au avut ca obiect acordarea drepturilor băneşti conform Legii 188/1999 republicată-supliment de grad şi treaptă: 50 cauze, soluţionate 
favorabil de instanţele de fond şi aflate în derularea următoarelor etape procedurale – finalizate la Curtea de Apel Bucureşti prin neadmiterea 
acţiunii; 
- alte cauze care se află pe rolul instanţelor (pretenţii, obligaţia de a face, refuz soluţionare cerere ,validare poprire): 28; 
- cauze ce au ca obiect contestaţii la contractele de achiziţii publice: 2; 
- cauze soluţionate la nivelul Comisiei Centrale de Arbitraj: 3; 
- obligaţii de plată ca urmare a hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule executorii: 1, dosar 6797/200/2008. 
 
Pentru dezlegarea pricinii, consilierii juridici studiază documentele ce compun dosarul în care reprezintă instituţia, redactează acte procesuale 
necesare după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale. 
II. Verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între CASMB şi furnizorii de servicii 
medicale şi farmaceutice, precum şi a celorlalte documente în care CASMB este parte contractantă; 
III. Verificarea documentelor şi vizarea deciziilor pentru acordarea de dispozitive medicale asiguraţilor CASMB; 
IV. Consultanţă pentru furnizorii de servicii medicale şi asiguraţii CASMB, în limita competenţelor stabilite de Legea 95/2006 şi actele normative 
interne; 
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V. Acordarea vizei de legalitate pentru deciziile emise de PDG şi emise de Serviciul Resurse Umane, Salarizare. 
VI. În anul 2009, în cadrul Serviciului Juridic Contencios au fost formulate un număr de 104 răspunsuri la petiţii repartizate spre soluţionare de către 
PDG. Petiţiile înregistrate în corespondenţa Serviciului Juridic Contencios au avut ca obiect acordarea de medicamente, asistenţă medicală pentru 
categoriile de persoane prevăzute în Legi speciale şi contribuţii la FNUASS. 
 
Alte activităţi 
- În activitatea practică se constată foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care guvernează sistemul asigurărilor de sănătate sau care 
au impact asupra acestuia. Săptămânal, aceste noutăţi legislative sunt aduse la cunoştinţă prin notă informativă la PDG, Direcţiilor / Serviciilor / 
Birourilor. 
- Consilierii juridici formulează puncte de vedere la solicitarea compartimentelor pentru aplicarea prevederilor legale, atunci cînd acestea pot 
genera diverse interpretări. 
 
 
 
Serviciul Regulamente şi Acorduri Internaţionale 
 
Serviciul Regulamente şi Acorduri Internaţionale (RAI) este direct subordonat PDG al CASMB. 
Serviciul RAI operează cu instrumente specifice (FORMULARE EUROPENE şi CARDUL EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE) 
menite să certifice statutul de asigurat, să confere acest statut diferitelor categorii de persoane din statele membre UE sau din statele cu care 
România are încheiate acorduri bilaterale. 
 
Obiectivul principal al serviciului este punerea în practică a prevederilor Regulamentelor CEE 1408/71 şi 574/1972 privind aplicarea Regimurilor de 
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul comunităţii şi a 
acordurilor internaţionale în domeniul sănătaţii la care România este parte. 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2009 
- Primirea, validarea şi înregistrarea documentelor în vederea emiterii Cardului European de asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) şi 
Certificatului de Înlocuire Provizorie (CIP) 
CEASS: 12.194 
CIP: 6.178 
- Emiterea şi validarea Formularelor Europene 
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Situaţia privind formularele europene emise în 2009 
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Situaţia privind formularele europene primite şi validate în 2009 
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Situaţia privind formularele emise de CASMB. în baza acordului româno – turc în 2009 
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Alte activităţi: 
- Răspunsuri la solicitările CNAS privind situaţia formularelor europene 
- Emitere şi transmitere către CNAS a formularelor E125; 
- Transmiterea de adrese către spitale cu privire la obligativitatea de raportare a serviciilor medicale furnizate cetăţenilor străini; 
- Centralizarea lunară a adreselor primite de la spitale privitoare la raportarea cetăţenilor străini care au beneficiat de asistenţă medicală în unităţi 
sanitare aflate în contract cu CASMB; 
- Notă către PDG referitoare la asiguraţii beneficiari ai formularelor E106 şi E121 pe care medicii de familie urmează să-i excludă din raportările 
per capita; 
- Raportare lunară către DRF a listelor cu beneficiarii formularelor E106 şi E121 ce urmează a fi excluşi de la raportările per capita ale medicilor de 
familie; 
- Răspunsuri petiţii; 
- Arhivarea raportărilor de la spitale; 
- Informarea periodică a CNAS cu privire la problemele legate de emiterea/validarea formularelor europene 
- Elaborarea tuturor procedurilor pentru emiterea / validarea formularelor în lipsa unor norme metodologice date de CNAS. 
 
Serviciul Control 
 
Planul Anual de Control pentru anul 2009 al Serviciului Control, Constatare Contravenţii din cadrul CASMB a fost întocmit în baza Ord. 178/2008 
privind Normele Metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
Planul Anual de Control a fost întocmit pentru un număr de 6 controlori. 
Pentru anul 2009, a rezultat un fond de timp maxim disponibil de 973 zile pentru efectuarea de activităţi de control din care: 
- 80% control furnizorii de servicii medicale 874 zile  
- 20% control la Persoane fizice autorizare şi conform OUG 158/2005 194 zile 
 
Elaborarea planului anual de control pe anul 2009 are în vedere complexitatea activităţii derulate la nivelul serviciului pe tipuri de controale şi sfere 
de control, datorată numărului mare de furnizori de servicii medicale şi farmaceutice cu care se află în relaţie contractuală, numărului mare de 
Persoane fizice autorizate care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Bucureşti cât şi a a numărului mare de angajatori care au obligaţii conform 
OUG 158/2005. 
Numărul şi diversitatea furnizorilor aflaţi în contract cu CASMB, asigura asistenta medicală de specialitate şi serviciile necesare asiguraţilor, atât 
celor din Municipiul Bucureşti, cât şi unui important procent de asiguraţi din alte judeţe. Ponderea acestora în total servicii medicale, în special la 
nivelul unităţilor sanitare cu pături, variază între 10-12% la nivelul spitalelor mai mici şi ajunge chiar şi la 55–60% în unele perioade la nivelul 
spitalelor de rang mare (ex: Institutul Fundeni) aşa cum arată statistica CASMB. 
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 Această situaţie reprezintă o oportunitate dar, în acelaşi timp şi un dezavantaj – anume riscul supra solicitării funcţiunii de control, ceea ce poate 
crea disfuncţionalităţi, atât din punctul de vedere al Casei (nerespectarea clauzelor contractuale, abateri), cât şi din punctul de vedere al 
beneficiarului (calitatea serviciilor medicale). 
 
Alături de elementele mai sus arătate, la întocmirea Planului de Control s-au avut în vedere, la selectarea controalelor, următoarele: 
a. fondul de timp distinct pentru categoriile de furnizorii aflaţi în contract: 
b. controalele tematice, programate pe anul 2009; 
c. controale inopinate ca urmare a sesizărilor, a nevoii de informare a PDG, 
d. controale tematice dispuse de foruri ierarhice superioare; 
e. controale de verificare a implementării măsurilor, reverificări ca urmare a unor aspecte incerte incomplet argumentate în controalele derulate, 
pentru care extinderea controlului este prematură la momentul desfăşurării verificărilor iniţiale; 
f. alocarea unor rezerve de timp, deoarece nu pot fi anticipate toate situaţiile ce pot fi găsite în teritoriu. 
 
Obiective 
La baza întocmirii Planului Anual de Control, s-au avut în vedere pe lângă cadrul de obiective la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, şi următoarele aspecte: 
• corectarea erorilor de calcul a indicatorilor specifici raportaţi pe programe şi subprograme de sănătate; 
• reducerea cheltuielilor din fondul de asigurări de sănătate prin eliminarea cheltuielilor nelegale; 
• identificarea unor erori şi posibilitatea apariţiei acestora cu recomandarea unor măsuri pentru eliminarea cauzelor şi efectelor; 
• stimularea unei mai bune cunoaşteri şi aplicarea legislaţiei referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru eliminarea 
disfuncţionalităţilor cu impact financiar; 
• Topul celor mai „indisciplinaţi” furnizori în derularea contractului pe anul anterior (2009) (înscriere pe lista de capitaţie, nerespectare program, 
plângeri ale asiguraţilor, depunere cu întârziere a raportărilor şi facturilor, deficienţe implementare/utilizare soft informatic obligatoriu în relaţie 
contractuala cu CASMB, etc), erori în validarea facturilor; 
• Analiza rapoartelor de control, frecventa disfuncţionalităţilor pe categorii de furnizori; 
• Identificarea cauzelor care generează iregularităţi şi disfuncţionalităţi; 
• Dimensiunea contractului luând în considerare criteriile: Număr puncte de lucru, valoare de contract, diversitatea şi complexitatea serviciilor 
contractate (în exemplu: acelaşi furnizor are contracte pe Medicina de Familie, Laborator Investigaţii, eventual şi Imagistica, Transport Sanitar, 
inclusiv număr PN derulate) număr de personal medical declarat la CASMB ce influenţează valoarea sau a numărului de servicii raportate; 
• Exercitarea unui control care să nu fie neapărat limitat în timp, în care să primeze calitatea actului de control şi ale cărui rezultate să poată fi 
valorificate la nivel macro al sistemului; 
• Valorificarea rezultatelor controlului pentru a evidenţia principalele breşe create în sistem datorate unei dezvoltării accelerate a acestuia şi 
secundar propunerea unor soluţii şi estimarea unor rezultate; 
• Topul medicilor prescriptori pentru: 
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o Certificate de concedii medicale 
o Reţete invalidate (prescriptor/eliberator) 
o Bilete de trimitere analize laborator şi imagistică 
o Alte categorii de servicii invalidate (ca urmare a notelor adreselor DRF şi DMS din cadrul CASMB) toate acestea pe specialităţi medicale şi/sau 
tip furnizor. 
 
Activitatea desfăşurată în anul 2009 
 
În conformitate cu Ord. CNAS 178/2008 ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate punctul 5.1.12 alin 2, se recomandă ca pentru fiecare domeniu de asistenţa medicală, planificarea acţiunilor de 
control, raportată la numărul de contracte încheiate, se va face astfel: 
 

Categorii de furnizori Cuantificare Nr. total de zile 
Dispozitive: 100% din contracte 73 contracte x 2 zile/om 146 
Urgenţa prespitalicească şi transport sanitar: 100% din contracte 5 contracte x 10 zile/om 50 
Îngrijiri la domiciliu: 100% din contracte 12 contracte x 4 zile/om 48 
Asistenţă medicală în Medicina primară: minim 33% din contracte 865 contracte x 33%= 285 contracte 

285 x 4 zile/om 
1.140 

Asistenţă medicală în ambulatoriul clinic: minim 33% din contracte 495 contracte x 33% = 163 contracte 
163 x 4 zile/om 

652 

Paraclinic: minim 33% din contracte 154 contracte x 33 = 51 contracte 
51x 4 zile/om 

204 

Medicină dentară: minim 33% din contracte 298 contracte x 33% =98 contracte 
98 x 4zile/om 

392 

Farmacii: minim 33% din contracte 302 contracte x 33 % = 100 contracte 
100 x 2 zi/om 

200 

Spitale: minim 33% din contracte  56 contracte x 33%=18 contracte 
18 x 15 zile/om 

270 

Recuperare şi reabilitare în ambulatoriu: minim 50% din contracte 75 contracte x 50% = 38 contracte 
38 x 4 zile/om 

152 

T O T A L : 3.254 
 
Faţă de acest aspect, este evident că numărul de zile alocate pentru minimul control al furnizorilor de servicii în conformitate cu prevederile legale 
sus arătate, depăşeşte de 4 ori mai mult resursele umane alocate acestui tip de activitate la nivelul CASMB. 
La nivelul anului 2009 figurau la nivelul CASMB: 
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- Angajatori persoane juridice în evidenţă: aproximativ 90.000; 
- Persoane fizice care nu au calitatea de salariat: aproximativ 5.500; 
- Total număr de asiguraţi: aproximativ 1.700.000. 
 
Situaţia controalelor efectuate pe parcursul anului precedent este reflectată în tabelul de mai jos: 
 

Control la: 

N
r. Furnizori aflatţ 

in relatie 
contractuala cu 

C
A

SM
B

 

N
r. C

ontroale 
prevazute in 

planul de control 
anual 

N
r. C

ontroale 
prevazute in 
perioada de 

raportare 

N
r. Total de 
controale 

realizate in 
perioada de 

ra portare 

Din care: Sum
e im

putate 
(lei) 

Sum
e recuperate 

(lei) 
Din care: 

Tem
atice 

O
perative 

Inopinate 

din anul 
curent 

din anii 
precedenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Controale la furnizorii de servicii medicale 195   
Asistenţă medicală primară 821 68 68 73 68 5 8.111,13 8.111,13 8.111,13  
Ambulatoriul de specialitate clinic 483 36 36 40 36 4 4.787,28 4.787,28 4.787,28  
Ambulatoriul de specialitate paraclinic 154 10 10 11 10 1 173.000 173.000 173.000  
Ambulatoriul de specialitate stomatologic 302 26 26 27 26 1 3.850,45 3.850,45 3850,45  
Asistenţă medicală spitalicească 54 2 2 5 2 3 756.514,55 756.514,55 756.514,55   
Asistenţă medicală de urgenţă şi transport 
sanitar 5 1 1 6 1 5 229.663,10 229.663,10 229.663,10  

Îngrijiri la domiciliu 14 3 3 3 3   
Asistenţă medicală de recuperare-reabilitare 76 9 9 9 9   

Furnizori de medicamente 
315 (717 
puncte de 

lucru) 
25 25 34 25 9 209.098,76   

Dispozitive medicale 68 15 15 15 15   
Programe de sănătate   
Controale la persoane fizice sau care au 
obligaţia să vireze contribuţia de asigurări de 
sănătate FNUASS 

  

Controale la persoane juridice sau fizice ai 
căror salariaţi beneficiază de CM cf. OUG 
158/2005 

5 5 63.545,52 63.545,52 63.545,52  
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Control la: 

N
r. Furnizori aflatţ 

in relatie 
contractuala cu 

C
A

SM
B

 

N
r. C

ontroale 
prevazute in 

planul de control 
anual 

N
r. C

ontroale 
prevazute in 
perioada de 

raportare 

N
r. Total de 
controale 

realizate in 
perioada de 

ra portare 

Din care: Sum
e im

putate 
(lei) 

Sum
e recuperate 

(lei) 

Din care: 

Tem
atice 

O
perative 

Inopinate 

din anul 
curent 

din anii 
precedenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Controale la pesoane fizice care beneficiază de 
CM cf. OUG 158/2005   

 
Probleme: 
Activitatea de control planificată este influenţată de acţiunile comune de control stabilite în baza ordinelor CNAS şi MS. Trebuie să amintim că în 
cursul anului 2009 au fost efectuate controale care au necesitat alocarea de resurse umane în vederea exercitării lor, în detrimentul îndeplinirii 
planului anual de control. 
Un alt aspect deloc de neglijat, îl reprezintă şi petiţiile adresate CASMB în care sunt semnalate anumite iregularităţi şi disfuncţionalităţi ale 
sistemului. Acestor petiţii li se alocă un fond mare de timp. În rezolvarea lor consilierii încearcă să limiteze la maxim deplasările în teren însă 
cercetarea, documentarea, soluţionarea şi, nu în ultimul rând, redactarea răspunsurilor, consumă cu mult peste fondul de timp suplimentar aşa cum 
este calculat în baza prevederilor Ord. CNAS 178/2008. 
Numărul mare al angajatorilor persoane fizice şi juridice, persoane fizice care nu au calitatea de salariat şi numărul total de asiguraţi aduc grave 
disfuncţii activităţii planificate a Serviciului Control, întrucât activitatea acestuia este blocată de petiţii privitoare la persoane fizice sau juridice ai 
căror angajaţi beneficiază de drepturi acordate în baza OUG 158/2005 
O problemă majoră o constituie şi lipsa de personal de specialitate: în cursul anului 2009 structura de personal a serviciului s-a diminuat la 
aproximativ jumătate din structura de personal aprobată. 
 
Propuneri: 
- Opinăm că ar fi util că acţiunile de control inopinat efectuate cu rigoare şi eficientă, prin adăugarea unor obiective la tematica de bază şi a unor 
constatări valorificabile, să poată fi transformate în controale tematice. 
- Controalele la persoanele fizice care au obligaţia să vireze contribuţia de asigurări de sănătate la FNUASS să fie efectuate preponderent de 
către structura de specialitate care monitorizează virarea contribuţiilor la fond, în speţă Serviciul de executare silită din cadrul CASMB; în 
eventualele situaţii în care se constată contribuabilii ce nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin, faptele să fie aduse la cunoştinţa Serviciului Control 
Constatare Contravenţii - compartimentul de profil pentru a efectua control şi a aplica sancţiunile prevăzute de acte normative în vigoare după caz. 
- Controale la persoane juridice sau fizice ai căror salariaţi beneficiază de drepturi acordate în baza OUG 158/2005 FNUASS să fie efectuată 
preponderent de către structura de specialitate care validează din punct de vedere medical în speţă Serviciul Verificări Concedii Medicale din cadrul 
DMS iar validarea din punct de vedere economic în cadrul DME - Biroul Verificări Concedii Medicale. În eventualele situaţii în care se identifica 
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aspecte ce pot fi considerate contravenţii, aceste servicii vor aduce la cunoştinţa Serviciului Control, compartimentului de profil pentru a demara 
acţiunile de control şi a aplica sancţiunile prevăzute legal acolo unde este cazul, evident fiind că numărul entităţilor controlate va depăşi cu mult 
numărul controalelor prevăzut de Ord. CNAS 178/2008. 
 
 
 
Serviciul Executare Silită 
 
Obiective 
• recuperarea debitelor restante ale persoanelor fizice la FNUASS, 
• recuperarea debitelor rămase neachitate pentru pacienţii decedaţi dar raportaţi de medicii de familie 
• urmărirea recuperării sumelor datorate urmare unor sentinţe penale. 
 
Activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2009 
Pe parcursul anului precedent, activităţile desfăşurate au vizat lichidarea debitorilor din sentinţe penale din anii 2003 şi 2004. 
Astfel, au fost transmise adrese către autorităţile competente, după cum urmează: 
 

Autoritatea SEM. I 2009 SEM. II 2009 TOTAL 
Ministerul Finanţelor Publice – pentru conturi bancare 29 26 55 
Societăţi comerciale – pentru înfiinţări popriri 385 108 493 
Debitori – pentru Decizii impunere 284 500 784 
Debitori – pentru Înştiinţări de plată 43 4 47 
Debitori – pentru Somaţii 834 246 1.080 
CAS judeţene-pt.obţinere loc muncă 181 78 259 
Instanţe – pentru obţinere sentinţe 312 94 406 
Primării – pentru obţinere bunuri mobile şi imobile 263 119 382 
INEP – pentru obţinere adrese de domiciliu 178 92 270 
CMI – Pentru obţinere loc muncă 22 15 37 
Administraţia naţională a Penitenciarelor 10 39 49 
TOTAL  2.541 1.321 3.862 
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Situaţia lichidărilor pentru debitorii din sentinţe penale: 
Realizări Nr. Cazuri 
Lichidate 70 
Întrerupt prescripţia (pentru situaţiile în care s-au făcut plăţi parţiale) 40 
Dosare trimise la spitale (situaţii în care CASMB nu a fost parte în proces şi nu apare în sentinţele penale) 21 
Insolvabili (conform OG 92/2003 republicată) 39 

 
Situaţia încasărilor: 

Încasări:    
Sume încasate în 2009 SEM I-2009 SEM II-2009 TOTAL
Sentinţe penale 12.856 55.601 68.457
Debitori curenţi 157.350 94.392 251.742
Debitori din inventariere  1.747.767 1.747.767

 
Puncte forte: 
- Accesul liber şi nelimitat la legislaţie, metodologii şi proceduri. 
- Întocmirea unei proceduri de lucru, realizată în colaborare cu Biroul încasări în baza căreia s-au stabilit debitele prin calcularea accesorilor. 
 
Puncte slabe: 
- Lipsa de personal de specialitate. 
- Volumul mare de activitate comparativ cu numărul redus de personal datorat . 
- Erori în baza de date, datorate declaraţiilor întocmite greşit de către contribuabili (contribuţia datorată mai mare decât cea reală) 
- Lipsa de date pentru obţinerea unor sentinţe penale. 
 
Ameninţări: 
Depăşirea termenului de prescripţie pentru recuperarea debitelor. 
 
Obiective propuse pentru anul 2010: 
- Identificarea tuturor debitorilor din anii 2005-2007, şi demararea procedurilor de recuperare a debitelor aferente. 
- Lichidarea debitelor din sentinţe penale. 
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Capitolul IV: DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI ECONOMICĂ 
 
 
Una din principalele atribuţii ale CASMB este colectarea de contribuţii la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea 
veniturilor se face de către ANAF, activitate care se desfăşoară prin Biroul Evidenţă Contribuţii persoane fizice din cadrul Serviciului Evidenţă 
Asiguraţi. 
De-asemenea în cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi se confirmă calitatea de asigurat prin eliberarea de adeverinţe de către Compartimentul 
eliberare adeverinţe asigurat tuturor cetăţenilor români sau străini care fac dovada plăţii contribuţiei la fond şi solicită servicii medicale pe teritoriul 
României şi ţărilor membre ale Uniunii Europene.  
Importanţa Birourilor Declaraţii/Contracte şi Concedii Medicale este dată de baza de date creată prin înregistrările declaraţiilor persoanelor 
asigurate pentru care se plăteşte contribuţia de asigurări de sănătate cât şi a declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul FNUAS pentru 
concedii şi indemnizaţii, bază de date utilizată atât pentru fundamentarea bugetelor cât şi pentru funcţionarea în condiţii optime a birourilor. 
Serviciul Logistică prin activitatea sa urmăreşte să satisfacă interesele generale ale CASMB, în vederea asigurării funcţionării eficiente a tuturor 
structurilor sale, prin achiziţionarea de bunuri şi servicii menite să satisfacă cerinţele unei bune desfăşurări a activităţii instituţiei, administrarea şi 
întreţinerea bunurilor mobile şi imobile, gestionarea întregului patrimoniu al instituţiei, asigurarea tuturor activităţilor administrativ – gospodăreşti. 
 Serviciul Logistică are menirea de a asigura funcţionarea instituţiei, administrarea şi protejarea bunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile 
legii, necesare pentru desfăşurarea activităţii proprii CASMB. 
 Serviciul Buget Financiar Contabilitate, subdiviziune organizatorică importantă în cadrul Direcţei Economice, desfasoară activităţi vitale necesare 
bunei funcţionări a CASMB. 
 Importanţa Serviciului Buget Financiar Contabilitate derivă din respectarea prevederilor legale referitoare la: 
- contabilitatea entităţilor publice; 
- normele financiare aplicabile instituţiilor publice; 
- fundamentarea procesului de bugetare; 
- procesul de execuţie bugetară (ordonanţare şi plată). 
 
 
Serviciul Evidenţă Asiguraţi 
 
În cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi îşi desfăşoară activitatea: 
- Biroul Evidenţă Contribuţii 
- Biroul Concedii Medicale 
- Biroul Declaraţii/Contracte 
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Biroul Evidenţă Contribuţii 
 
În perioada ianuarie – decembrie 2009, valoarea încasărilor de la persoanele fizice nesalariate a fost de 74.967,02 mii RON, faţă de 75.384,85 mii 
RON în aceeaşi perioadă a anului 2008. 
 
Situaţia încasărilor la FNUASS pe anul 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008 (mii RON) 

Luna 2008 2009 % 
ianuarie 5.593,08 4.706,05 84,14
februarie 4.742,67 4.147,69 87,45
martie 8.757,93 6.941,87 79,26
aprilie 4.433,62 4.817,51 108,65
mai 4.364,01 5.057,72 115,89
iunie 9.562,04 7.489,68 78,32
iulie 4.127,26 5.822,02 141,06

Luna 2008 2009 % 
august 3.237,76 4.706,34 145,36
septembrie 7.928,91 8.083,22 101,94
octombrie 4.630,03 5.074,40 109,59
noiembrie 6.089,63 7.638,97 125,44
decembrie 11.917,89 10.481,50 87,94
Total 75.384,85 74.967,02 99,44

Evolutia incasarilor la FNUASS 2008-2009
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Evoluţia încasărilor pe perioada ianuarie – decembrie 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008 

 



Această creştere a încasărilor este semnificativă în condiţiile în care, începând cu 19.07.2007 a intrat în vigoare Legea 264 pentru modificarea şi 
completarea Legii 95/2006 prin care, persoanele obligate a se asigura şi care nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea 
de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au obţinut venituri impozabile pe perioada termenului de prescripţie. 
Din totalul încasărilor pe anul 2009, o pondere de 28,43%, respectiv 21.319,64 mii RON, o deţin încasările în numerar, pe bază de documente 
justificative, la centrele de încasare organizate pe sectoare, în două sedii (Intrarea Capelei nr. 9, sector 6 şi Calea Moşilor, nr. 274, sector 2), astfel: 
 

Total încasări 2009 Din care: 
Numerar Virament 

74.967,02 21.319,64 53.647,38
 
Situaţia încasărilor prin casierie pe perioada ianuarie - decembrie 2009 (mii RON) 
 

Luna sect. 1 - 4 sect. 5 - 6 Total 
ianuarie 1.001,83 435,25 1.437,08
februarie 1.340,06 479,95 1.820,01
martie 1.766,89 587,60 2.354,49
aprilie 991,25 379,36 1.370,61
mai 928,49 306,50 1.234,99
Iunie  1.267,00 535,70 1.802,70
iulie 1.367,04 460,30 1.827,34

Luna sect. 1 - 4 sect. 5 - 6 Total 
august 1.029,64 283,22 1.312,86 
septembrie 1.536,34 608,17 2.144,51 
octombrie 1.154,52 348,64 1.503,16 
noiembrie 1.430,86 452,87 1.883,73 
decembrie 1.770,37 857,71 2.628,08 
Total 15.584,33 5.735,31 21.319,64 

 
În perioada ianuarie - decembrie 2009, s-au depus de către cetăţenii străini cu reşedinţă în România cereri pentru eliberare de adeverinţe privind 
asigurările sociale de sănătate solicitate de Autoritatea pentru Străini, în vederea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul României, potrivit 
prevederilor OUG 194/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, au fost verificate 359 de dosare şi emise tot atâtea adeverinţe. Această activitate s-a reflectat şi în creşterea volumului încasărilor, având în 
vedere plăţile efectuate de către aceste persoane, reprezentând contribuţia obligatorie la FNUASS, potrivit prevederilor art. 211 alin. 1, art. 257 alin. 
2 din Legea 95/2006, art. 24 din Ord. CNAS 617/2007 (baza de calcul, dividende, salariul minim brut pe ţară). 
Intrarea în vigoare a Ord. CNAS 617/2007, care prevede faptul că pesoanele care beneficiază de asigurări sociale de sănătate îşi pot dovedi 
calitatea de asigurat în baza unei adeverinţe eliberate de CAS, a capacitat activitatea compartimentului de adeverinte de asigurat datorită volumului 
mare de contribuabili ce solicită adeverinţe, a căror calitate de asigurat trebuie controlată pe întreaga perioadă de prescripţie. 
Astfel în perioada ianuarie - decembrie 2009, au fost verificate documentele justificative şi emise un număr de 32.655 de adeverinţe pentru asiguraţi 
cetăţeni români, cele mai multe fiind eliberate pentru pensionari şi beneficiari de legi speciale. Urmare a acestei verificări a avut loc şi o creştere a 
volumului încasărilor. 
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De asemenea, pentru cetăţenii români, în perioada 01.01-31.12.2009, au fost eliberate către asiguraţi un număr de 31.086 de adeverinţe de 
asigurări de sănătate faţă de 17.820 pe aceeaşi perioadă a anului trecut. 
La data de 01.01.2006 au intrat în vigoare prevederile OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 
În anul 2009, s-au înregistrat încasări în valoare de 456,69 mii RON. 
 
Evoluţia încasărilor prin casieri pe perioada ianuarie – decembrie 2009 
 
 

EVOLUTIA INCASARILOR PRIN CASIERIE 2008-2009
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Situaţia incasărilor contribuţiei pentru concedii şi indemnizatii pe perioada ianuarie – decembrie 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008 
 

Luna 2008 2009 %
ianuarie 21,23 24,32 114,55
februarie 30,98 36,65 118,30
martie 66,29 72,21 108,93
aprilie 21,05 24,88 118,19

Luna 2008 2009 %
mai 20,03 25,93 129,45
iunie 61,26 57,42 93,73
iulie 26,42 30,67 116,08
august 24,94 32,38 129,83
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Luna 2008 2009 % Luna 2008 2009 %
septembrie 57,58 55,69 96,72
octombrie 30,06 35,87 119,32
noiembrie 31,39 19,22 61,22

decembrie 73,04 41,43 56,72
Total 464,27 456,69 98,36

 
Evoluţia încasărilor contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pe perioada ianuarie – decembrie 2009 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
2008 

EVOLUTIA INCASARILOR concedii medicale 2008-2009
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Biroul Declaraţii / Contracte 
 
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Biroului sunt: primirea şi înregistrerea declaraţiilor privind contribuţiile la FNUASS şi încheierea 
contractelor de asigurat. 
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Primirea şi înregistrarea declaraţiilor 
În anul 2009 s-a constatat o creştere a numărului de declaraţii depuse on-line şi o scădere a numărului declaraţiilor depuse prin poştă. 
La cele 3 sedii s-au primit lunar în jur de 30 de saci poştali, constatându-se imposibilitatea descărcării declaraţiilor din următoarele motive: lipsa 
certificatelor medicale anexate, dischete care nu se pot descărca, formulare eronat întocmite etc., aceste situaţii fiind publicate pe site-ul CASMB. 
În perioada analizată, lucrătorii biroului au înregistrat declaraţii privind contribuţia de FNUASS, respectiv declaraţii privind contribuţia de 0,85%, 
după cum urmează: 
 

 2008 2009 
Declaraţii FNUASS din care: 1.345.242 1.244.014 
ONLINE 442.082 515.637 
Depuse la sedii 903.140 728.377 
Declaratii concedii, din care: 1.063.917 984.721 
ONLINE 441.475 504.361 
Depuse la sedii 622.442 480.360 

 
Având în vedere OUG 76/2007 şi Ord. CNAS 529/01.08.2008, s-a organizat procesarea declaraţiilor speciale şi gestionarea contribuabililor 
nerezidenţi. Astfel, primirea acestor declaraţii se va realiza în toate cele 3 sedii CASMB, unde au fost desemnate persoanele care vor descărca 
declaraţiile, s-a stabilit un plan de măsuri şi o notă de fundamentare pentru realizarea suportului logistic necesar acestei activităţi. 
 Se menţine permanent legătura cu Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din DGFPMB urmand a ne fi comunicate firmele care 
se inregistreaza in vederea depunerii declaratiilor speciale. 
 
Încheierea şi gestionarea contractelor de asigurări sociale de sănătate 
Situaţia contractelor de asigurat încheiate în anul precedent se prezintă după cum urmează: 
Statistici (coduri fiscale distincte): de la: 2009-01-01 până la: 2009-12-31 

  Contracte C1 Contracte C2 Contracte C3 TOTAL 
Număr de contracte înregistrate, din care: 4.667 3.380 38 8.085 
înregistrate online 4.657 1.527 33 6.217 
la ghişeu (operator CASMB) 10 1.898 5 1.913 
Număr de contracte la care s-au generat anexe:
CF/CNP-uri unice 3.759   3.759 
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Activitatea de gestionare a contractelor de asigurat: 
 
 

6089

8901

6498

Contracte de Asigurat de tip C1,
C2 şi C3 semnate şi înregistrate 

Contracte cu anexe eliberate de
tip C1  

Contracte fără anexe eliberate
de tip C2 şi C3                          

 
 

Pe lângă activităţile de completare, tipărire, semnare şi înregistrare a contractelor de asigurat, au mai fost emise 6.498 Notificări pentru eliberarea 
contractelor de tip C1 iniţiale/renotificate şi s-a răspuns la 352 de solicitări online pe această temă. 
 
 
Biroul Concedii Medicale 
 
La Biroul Verificări Concedii Medicale activitatea s-a derulat pe două direcţii, respectiv persoane fizice şi persoane juridice. 
În ceea ce priveşte solicitările persoanelor fizice situaţia se prezintă după cum urmează: 

ANUL 2008 2009 
Total certificate medicale pentru care s-a solicitat plata din FNUASS 419 1.124 
Sume plătite în an 477 mii lei 1.548 mii lei 

 
Pentru anul 2009 au fost întocmite şi depuse lunar declaraţii privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 
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S-au înregistrat 1.250 declaraţii de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii privind contribuţia de 0,85%. 
În cadrul biroului s-au primit urmatoarele cereri: 
 

ANUL 2008 2009 
Adeverinţe persoane fizice 108 145 
Solicitări lămuriri aspecte legale 753 939 

 
În ceea ce priveşte solicitările de restituiri, situaţia cererilor se prezintă după cum urmează: 
 

ANUL 2008 2009 
Cereri inregistrate 5.291 5.960 
Sume solicitate 56.421,51 mii lei 31.704,81 mii lei 
Sume aprobate la plată 18.423 mii lei 43.582 mii lei 
Referate de restituire 1.832 2.510 

 
Se remarcă o creştere a numărului cererilor de restituire de aproximativ 13%, precum şi o majorare a sumelor restituite cu aproximativ 237% în anul 
2009 faţă de anul 2008. 
Principalele motive de amânare la plată a cererilor de restituire au fost: 
- concedii medicale respinse la plată datorită unor greşeli de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale (certificate medicale considerate de către 
angajatori ca fiind „în continuare” deşi erau iniţiale, 
- calcul eronat al zilelor luate ca bază de calcul, 
- procent de plată eronat, 
- calcul eronat al zilelor care se suportă de către angajator respectiv din FNUASS, 
- certificate medicale care nu erau completate la rubrica plătitorului etc. 
De menţionat că în toate cazurile în care s-au constatat greşeli de calcul, acestea au influenţat declaraţiile depuse, ceea ce a condus la întocmirea 
şi depunerea de declaraţii „rectificative”. 
Dorim, de asemenea, să menţionăm că numărul insuficient de personal pentru verificarea concediilor medicale din punct de vedere medical şi 
economic şi pentru arhivare face ca această activitate să se desfăşoare cu mari dificultăţi. 
 
Concluzii privind activitatea desfăşurată de către Serviciul Evidenţă Asiguraţi în anul 2009: 
Puncte tari 
- accesul liber şi nelimitat la legislaţie; 
- informaţiile privind modalităţile de plată a contrib0ţiei FNUASS, a formularelor şi declaraţiilor privind obligaţiile persoanelor fizice, altele decât cele 
care au calitatea de salariat se regăsesc pe site-ul www.casmb.ro; 
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- tipărirea semiautomată a chitanţelor în baza dispoziţiilor de încasare, conectivitatea electronică directă între Compartimentul eliberare adeverinţe 
asigurat - Biroul Evidenţă Contribuţii; 
- tipărirea şi gestiunea electronică a Adeverinţelor de asigurat; 
- posibilitatea depunerii declaraţiilor de plată FNUASS online; 
- încheierea unor protocoale de colaborare cu istituţii pubice pentru obţinerea în mod operativ a informaţiilor referitoare la asiguraţi: CNPAS, 
Administraţia Financiară sector 4, DGASPC, Registrul Populaţiei, ONRC. 
 
Puncte slabe 
- număr insuficient de personal 
- acte normative specifice activităţii noastre nearmonizate cu altă legislaţie privind asiguraţii; 
- lipsa unui soft adecvat şi complex; 
- pentru biroul încasări contribuabili persoane fizice, lipsa spaţiului destinat arhivării documentelor şi spaţiu insuficient şi inadecvat desfăşurării 
activităţii cu publicul; 
- inexistenţa în SIUI a unui modul de gestiune a încasărilor la FNUASS care să corespundă legislaţiei şi Codului de procedură fiscală; 
- refuzul celorlaltor Administraţii de sector de a încheia protocoale de colaborare, 
- bazele de date primite de la ANAF şi CNPAS sunt incomplete şi incorecte. 
 
Oportunităţi 
- definitivarea softului pentru emiterea Dispoziţiilor de impunere FNUASS pe categorii de asiguraţi / venituri impozabile; 
- dispersarea activităţii de primire documentaţie şi eliberare a Adeverinţei de asigurat; 
- detaşarea personalului din compartimentul Contracte în vederea încheierii Contractului de asigurat pentru solicitanţii de Adeverinţă de asigurat 
- valoarea mare a veniturilor impozabile realizate de unele categorii de contribuabili din Municipiul Bucureşti (ce reprezintă baza de calcul şi 
încasare a contribuţiei); 
- numărul mare de cetăţeni străini pe teritoriul Municipiului Bucureşti obligaţi să se asigure; 
- încheierea asigurării facultative de către cetăţenii străini aflaţi temporar în ţară. 
 
Ameninţări 
- numărul mare de ore de lucru cu publicul în ritm continuu într-o zi; 
- volum mare de lucrări cu termene limită de executare, diversitatea acestora crează un stres continuu pentru personal; 
- efectuarea orelor de muncă peste programul normal de lucru, impuse prin HG 1723/2004, ore neplătite; 
- neacceptarea de către unele categorii de contribuabili a prevederilor legislative din actele normative, în urma acordării consilierii de specialitate, 
privind plata contribuţiei datorată asupra unor categorii de venituri sau pentru perioade retroactive; 
- risc de îmbolnăvire a personalului din cadrul seviciului; 
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- risc de migrare a personalului din cadrul serviciului către alte servicii din cadrul CASMB sau către alte locuri de muncă, ca urmare a stresului 
permanent, oboselii şi a lipsei de motivare a acestuia; 
- programul informatic nu permite calculul accesoriilor fiscale, acestă operaţiune realizându-se şi la această oră manual, fapt care duce la 
prelungirea timpului de lucru afectat unui contribuabil, atrăgând după sine prelungirea timpului de aşteptare, formarea cozilor şi nemulţumirea 
contribuabililor. 
 
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii din cadrul Serviciului Evidenţă Asiguraţi: 
- posibilitatea de plată a contribuţiilor la FNUASS cu card bancar prin intermediul terminalului POS; 
- deschiderea unor noi ghişee pentru verificare, calcul, încasare contribuţii la FNUASS 
- suplimentarea personalului serviciului în condiţiile în care activitatea de verificare a asiguraţilor este un proces continu şi în plină dezvoltare; 
- intensificarea procesului de informare a cetăţenilor (mass-media, afişe, pliante) cu obligativitatea plăţii contribuţiei de sănătate pe categorii de 
asiguraţi; 
- o mai buna colaborare cu Serviciul Juridic privind furnizarea informaţiilor referitoare la schimbările legislative care afectează activitatea 
serviciului; 
- participarea personalului serviciului la cursuri de perfecţionare ce prezintă interes pentru domeniul de activitate al serviciului; 
- eliberarea adeverinţelor pentru cetăţenii străini în termen de 30 de zile, dat fiind numărul foarte mare al solicitărilor privind verificarea calităţii de 
asigurat şi eliberarea acestora pentru cei care solicită formulare care sa le dovedească calitatea de asigurat. 
 
 
 
Serviciul Logistică 
 
În anul 2009, în cadrul Serviciului Logistică, au funcţionat următoarele structuri: Biroul Administrativ, Biroul Arhivă, Biroul Achiziţii publice. 
 
Biroul Administrativ 
 
Biroul Administrativ asigură funcţionarea instituţiei din punct de vedere al asigurării logisticii, administrează şi protejează bunurile mobile şi imobile 
dobândite în condiţiile legii, necesare pentru desfăşurarea activităţii proprii CASMB. 
 
Principalele activităţi desfăşurate în cursul anului 2009: 
- amenajarea sediilor CASMB pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor din aparatul propriu şi preocuparea continuă pentru crearea 
unor spaţii adecvate desfăşurării activităţii proprii; 
- administrarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile, gestionarea şi întreţinerea patrimoniului CASMB, efectuarea reparaţiilor necesare la 
imobilele existente şi la instalaţiile aferente în vederea derulării activităţilor instituţiei; 
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- evidenţa consumurilor lunare pentru fiecare sediu şi urmărirea reducerii acestor consumuri prin întreţinerea instalaţiilor sanitare, revizuirea 
tehnică a conductelor şi obiectelor sanitare existente, remedierea defecţiunilor sau înlocuirea unor obiecte etc; 
- urmărirea evidenţei consumului lunar prin normarea materialelor consumabile (rechizite, cartuşe imprimante, tipizate etc.) pe servicii şi număr de 
persoane; 
- organizarea funcţionării transporturilor – a asigurat necesarul de carburant pentru autoturismele din dotarea CASMB, asigurarea securităţii 
bunurilor şi paza contra incendiilor la sediile CASMB; 
- efectuarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu prevederile Ord. MFP 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
- urmărirea executării şi îndeplinirii contractelor de servicii de pază şi curăţenie prin întocmirea fişelor de raport săptămânale; 
- urmărirea derulării contractelor de servicii, întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor de tehnică de calcul, birotică şi periferice; 
- organizarea desfăşurării unei campanii de informare – promovare a imaginii CASMB, respectiv iniţiativa CASMB în rezolvarea problemelor de 
sănătate ale asiguraţilor cu venituri mici prin intermediul seminariilor şi al dezbateriilor; 
- efectuarea reviziilor tehnice şi a încheierii asigurărilor auto (ITP-ul, CASCO) la autoturismele din dotare, a materialelor şi pieselor de schimb 
pentru eventualele reparaţii ale acestor autoturisme; 
S-a urmărit  activitatea conducătorilor auto, dacă aceştia au utilizat şi întreţinut autoturismele din dotarea instituţiei şi dacă au asigurat transportul în 
siguranţă. 
 Biroul Administrativ a planificat şi s-a încadrat în consumul de carburanţi conform prevederilor legale, de asemenea s-a asigurat şi urmărirea 
reviziilor tehnice la autoturismele din dotare şi a materialelor şi pieselor de schimb pentru eventualele reparaţii ale acestor autoturisme. 
Cantitatea de carburanţi alimentată în perioada ianuarie - decembrie 2009 pentru autovehiculele din dotarea CASMB este de 31.119 litri, iar 
cantitatea normată conform prevederilor OG 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice este de 
36.000 litri, rezultând o economie de 6.481 litri. 
 

Economii la 31.12.2008

Economii la 31.12.2009

Cantitatea alimentată 2008

Cantitatea alimentată 2009

Cantitatea normată 2008

Cantitatea normată 2009

37.600

36.000

31.119

31.077

6.481

4.923
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Au fost urmărite serviciile de telefonie furnizate de operatorii economici pentru a se asigura calitatea fluxului informaţional atât la telefoane cât şi la 
faxuri şi s-au întreprins toate măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii acestuia. 
Referitor la încadrarea în normative a cheltuielilor cu convorbirile telefonice, Biroul Administrativ a ţinut evidenţa strictă a tuturor acestor cheltuieli 
privind atât telefonia fixă, cât şi cea mobilă, care nu au fost depăşite, realizându-se încadrarea în prevederile Legii 188/2003, privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice. La cheltuielile cu convorbirile telefonice în anul 2009 s-a realizat o economie de 
43.404,33 lei, conform graficului de mai jos:  
 

Economii

Total cheltuieli

Valoare incadrare

200.846,73

157.442,40

43.404,33

Telefonie 2009

Economii

Total cheltuieli

Valoare incadrare

190.223,68

162.736,66

27.487,02

Telefonie 2008

 
Situaţia convorbirilor telefonice ianuarie – decembrie 2008/2009, în vederea comparării cheltuielilor efectuate şi a economiilor realizate 

 
CASMB asigură paza şi protecţia a 6 sedii cu agenţi aparţinând unei firme specializate de pază. Paza se organizează şi se efectuează potrivit 
planului de pază întocmit de instituţia noastră, cu avizul de specialitate al poliţiei. 
În ceea ce priveşte paza contra incendiilor, precizăm că s-a asigurat dotarea clădirilor cu mijloace de primă intervenţie pe spaţiile comune, precum 
şi menţinerea lor în continuă stare de folosinţă (verificarea stingătoarelor şi a încărcăturii acestora utilizabile pentru stingerea incendiilor la materiale 
combustibile şi electrice şi reîncărcarea lor). 
S-a organizat şi efectuat inventarierierea patrimoniului CASMB, conform prevederilor Ord. MFP 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a prevederilor Legii contabilităţii 
82/1991 republicată. 
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Biroul Achiziţii Publice 
 
Biroul Achiziţii Publice din cadrul DME – Serviciul Logistică a desfăşurat activităţi legate de achiziţia de bunuri şi servicii, în condiţiile legii, avându-
se în vedere diminuarea fondurilor aferente cheltuielilor de administrare şi funcţionare, necesităţile obiective de achiziţie, gradul de prioritate al 
necesităţilor, în scopul acoperirii nevoilor de consum ale instituţiei. 
După identificarea necesităţilor obiective ale compartimentelor CASMB, etapă realizată prin cumularea referatelor de necesitate transmise de 
fiecare compartiment al instituţiei, s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice ţinându-se seama de: necesităţile obiective de produse, lucrări 
şi servicii, gradul de prioritate al necesităţilor, anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual. 
 
Programul anual al achiziţiilor publice cuprinde informaţii despre: 
- obiectul contractului sau acordului cadru; 
- cod CPV; 
- valoarea estimată; 
- procedura ce urmează a fi aplicată; 
- data estimată pentru începerea şi finalizarea procedurii; 
- responsabilul achiziţiei publice ce urmează a fi făcută. 
Procedurile de atribuire utilizate pentru contractelor încheiate în perioada 01.01.2009 – 31.12.2009 au fost: 
- licitaţia deschisă pentru contractele de furnizare şi servicii a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro fără TVA pe cod CPV; 
- cererea de oferte pentru contractele de furnizare şi servicii a căror valoare este sub pragul echivalentului a 100.000 euro fără TVA pe cod CPV; 
- negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru contractele care din motive legate de protecţia unor drepturi de 
exclusivitate nu au putut fi atribuite decât unui anumit operator economic 
- cumpărarea directă în cazul achiziţionării de produse, servicii sau lucrări a căror valoare (fără TVA) cumulată pe parcursul unui an nu 
depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro. 
Ca o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziţie publică s-a folosit acordul cadru, care nu reprezintă baza legală pentru angajarea 
fondurilor, în baza acestuia atribuindu-se contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată. 
Procedurile de licitaţie deschisă şi cerere de oferte au fost iniţiate prin publicarea în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP) a unui anunţ de 
participare, respectiv a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire.  
Biroul de Achiziţii Publice a organizat două proceduri de achiziţie publică pentru achiziţionare de carburant auto sub formă de carnete de bonuri 
valorice şi consumabile cartuşe şi tonere pentru imprimante, copiatoare şi faxuri, prin procedurile de cereri de oferte. Modalităţile de desfăşurare a 
achiziţiilor menţionate au fost proceduri offline (lansare în SEAP a invitaţiilor de participare) cu faze finale licitaţii electronice (on line) în vederea 
atribuirii contractelor de achiziţie. 
În cazul achiziţionării de produse şi servicii prin procedura de cumpărare directă, acestea s-au efectuat prin achiziţionarea lor din catalogul de 
produse pus la dispoziţie de SEAP. 
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De asemenea, la data iniţierii procedurilor de licitaţie deschisă şi negociere fără publicarea prealabilă unui anunţ de participare a fost de fiecare 
dată înştiinţat Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, în scopul desemnării observatorilor care participă la procesul 
de atribuire a contractelor. 
Din punct de vedere al execuţiei bugetare, pe anul 2009 au fost aprobate şi repartizate credite bugetare în sumă de 5.197 mii lei. 
Dintre acestea, creditele bugetare repartizate la „Bunuri şi servicii” au fost utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru: 
materiale consumabile (cartuşe şi tonere pentru imprimante, carburant auto, rechizite, hârtie şi produse din carton, birotica etc), bunuri de natura 
obiectelor de inventar (ştampile, diverse obiecte de mică valoare, etc), servicii (de întreţinere şi reparaţii tehnică de calcul şi periferice, reparaţii şi 
întreţinere aparate de aer condiţionat, servicii de curăţenie, servicii de pază şi însoţire transport valori, servicii de acces Internet, Intranet VPN, 
servicii de administrare reţea etc) şi chirii.  
De asemenea, în vederea realizării campaniei de promovare a imaginii CASMB, Biroul Achiziţii Publice s-a ocupat de asigurarea şi distribuirea de 
afişe şi pliante (a achiziţionat prestări de servicii tipografice pentru afişe şi pliante).  
 
Ţinând seama de specificul aparte al obiectului contractelor de Internet, Intranet şi Administrare reţea şi în urma analizării situaţiei pentru instituţia 
noastră cu privire la implementarea tehnologiei de funcţionare a acestor servicii cu echipamentele existente, precum şi a neîntreruperii activităţii în 
fiecare an prin schimbarea operatorului, a fost încheiat în anul 2006, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă, un acord cadru cu o durată de 3 
ani, în anul 2009 fiind încheiat cel de-al 3 -lea contract subsecvent. 
În sept – oct 2008, CASMB a demarat procedura de licitaţie deschisă, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (cu modificările la zi) şi a HG 925/2006 
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de servicii, în scopul achiziţionării de servicii specializate privind inventarierea, 
sortarea, ordonarea şi arhivarea documentelor precum şi selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat (în conformitate cu Legea 
16/1996 a Ahivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivare la creatorii şi deţinătorii de 
documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ord. de zi 217/23.05.1996) pentru încheierea unui acord cadru cu o durată de 3 ani, 
cu un singur operator economic şi atribuirea a 3 contracte subsecvente. 
Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru prestarea de servicii de arhivare a fost suspendată 10 zile, deoarece au fost 
înaintate două contestaţii către CNSC. Ca urmare a soluţionării (în mod favorabil pentru CASMB) de către CNSC - prin Decizia 1645/26.01.2009 
erau respinse cele două contestaţii - CASMB a încheiat acordul cadru de servicii de arhivare nr. 2692/09.02.2009 însă, din lipsă de fonduri, primul 
contract subsecvent pentru prestare servicii privind inventarierea, sortarea, ordonarea şi arhivarea documentelor a fost încheiat în data de 
27.11.2009. 
În luna decembrie 2009 am fost înştiinţaţi prin Hotărâre judecătoreacă că rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru 
prestarea de servicii de arhivare este anulat în urma unei contestaţii împotriva Deciziei Consiliului de Soluţionare a Contestaţiilor şi se dispune 
reluarea procedurii de atribuire. 
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Execuţia bugetară la nivelul anului 2009 s-a derulat respectându-se prevederile OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare 
şi a fost următoarea: 

mii lei 

 

Articolul 
 

Denumire 
indicator 

Buget 
aprobat 

2008 

Buget 
aprobat 

2009 

Cheltuieli 
la 

31.12.2008

Cheltuieli 
la 

31.12.2009 

Execuţie 
bugetară 
% 2008 

Execuţie 
bugetară 
% 2009 

20.01.01 Furnituri birou 89 170 87,97 169,73 98,84 99,84 
20.01.02 Materiale curăţenie 9 5 3,41 4,99 37,88 99,80 
20.01.03 Încălzit, iluminat, forţă motrică 231 229 202,15 228,43 87,51 99,75 
20.01.04 Apă, canal şi salubritate 44 50 36,43 49,81 82,79 99,62 
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 135 185 134,99 184,99 99,99 99,99 
20.01.06 Piese de schimb 26 20 20,88 19,65 80,3 98,25 
20.01.08 Poştă, telefon, internet 298 291 297,53 290,59 99,84 99,85 
20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 764 577 757,76 551,95 99,1 95,65 
20.01.30 Bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (servicii) 1.088 1.023 1.083,98 1.022,52 99,63 99,95 
20.02 Reparaţii curente 107 73 82,03 5,77 76,66 7,90 
20.05 Obiecte de inventar 124 22 108,93 21,30 87,84 96,81 
20.06 Deplasări  146 42 133,15 40,97 91,1 97,54 
20.11 Cărţi şi publicaţii 22 17 16,49 16,74 74,95 98,47 
20.13 Pregătire profesională 46 11 43,98 10,27 95,60 93,36 
20.14 Protecţia muncii 4 15 2,15 14,43 53,75 96,20 
20.30.04 Chirii  2.130 2.463 2.126,11 2.460,50 99,81 99,89 
20.30.30 Alte cheltuieli 18 4 17,62 3,99 97,88 99,75 
 Total bunuri şi servicii 5.281 5.197 5.155,65 5.096,63 97,61 98,06 
70 Cheltuieli de capital 0 0 0 0 0 0 
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Executie bugetara % 2008

Executie bugetara % 2009

Cheltuieli la 31.12.2009

Cheltuieli la 31.12.2008

Buget aprobat 2009

Buget aprobat 2008

5.281,00
5.197,00

5.155,65

5.096,63

98,06

97,61

 
 
Comparativ cu anul 2008, fondurile pentru cheltuieli materiale aprobate au fost de 5.197 mii lei pentru anul 2009 (observăm în 2009 o diminuare a 
fondurilor aferente cheltuielilor de administrare şi funcţionare cu 1,59% faţă de anul 2008) faţă de 5.281 mii lei, pentru anul 2008, iar execuţia 
bugetară pentru 2009 98,06 % faţă de 97,86 % pentru 2008. 
De menţionat că procentul putea fi şi mai mare însă au rămas sume neconsumate la cheltuieli cu bunuri şi servicii, ca urmare a apariţiei soluţionării 
în luna decembrie 2009 a apelului SC Uberum SRL pe site-ul Curţii de Apel Bucureşti a dosarului cu nr. 1272/2/2009 împotriva deciziei CNSC 
privind atribuirea contractului de servicii de arhivare, soluţie care prevede anularea rezultatului de atribuire. 
Aşa cum arată datele se observă o îmbunătăţire a capacităţii folosirii fondurilor precum şi menţinerea în continuare a atenţiei în ceea ce priveşte 
previzionarea cât mai exactă a fondurilor în vederea folosirii acestora cât mai aproape de nivelul creditelor solicitate şi aprobate. 
S-au constituit dosarele achiziţiei publice pentru fiecare contract, acestea conţinând: 
- nota privind valoarea estimată a produselor, serviciilor, lucrărilor; 
- anunţul de participare (în cazul licitaţiei deschise)/ invitaţia de participare (în cazul cererii de oferte) şi dovada transmiterii acestora spre 
publicare; 
- documentaţia de atribuire; 
- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia 
restrânsă; 
- raportul procedurii de atribuire; 
- contractul de achiziţie publică/ acordul cadru semnate; 
- anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. 
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Biroul Arhivă 
 
Documentele s-au grupat în dosare, potrivit problemelor şi termenelor de păstrare, stabilite prin Nomenclatorul dosarelor. 
După înregistrarea şi rezolvarea documentelor, acestea s-au grupat în unităţi de păstrare (dosare) separate, pe ani, problematică şi termene de 
păstrare. Dosarele s-au depus la compartimentul de arhivă pe bază de inventare. Inventarul cuprinde toate dosarele cu acelaşi termen de păstrare, 
create în cursul unui an de către un compartiment de muncă. 
Evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse la compartimentul de arhivă, s-a ţinut în registrul de evidenţă curenţă. 
În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o comisie de selecţionare, numită prin decizia sau ordinal 
conducătorului unităţii respective. Selecţionarea s-a efectuat în procesul de ordonare a documentelor şi constituire a dosarelor, fiind reţinute 
documentele care prezintă importanţă pentru activitatea curentă şi de viitor. 
Distrugerea acestora se va face de către o comisie formată din 3–5 membrii, după care se încheie un proces verbal, datat şi semnat. 
Procesul verbal al comisiei împreună cu inventarele se supun aprobării conducerii CASMB. 
Inventarul şi procesul verbal de distrugere se păstrează permanent. 
S-au luat masuri privind externalizarea serviciilor de sortare, inventariere, ordonare şi arhivare a documentelor (procedură de licitaţie deschisă 
aflată în derulare). 
 
Puncte tari: 
- colaborarea cu toate compartimentele CASMB şi accesul la informaţiile privind activităţile specifice; 
- dotarea corespunzătoare a serviciului cu tehnică de calcul şi aparatură de birou. 
 
Puncte slabe: 
- spaţiu insuficient şi inadecvat pentru desfăşurarea activităţii biroului de arhivă; 
- personal insuficient pentru activitatea de arhivare a documentelor; 
 
Oportunităţi: 
- revizuirea procedurii operaţionale GESTPATRIM conform cerinţelor OMFP 946/2005, specificându-se atribuţiile privind controlul intern pentru 
fiecare operaţiune astfel încât controlul să devină mult mai riguros şi să poată menţine riscurile specifice la un nivel cât mai scăzut, de asemenea s-
a efectuat şi completarea acesteia cu componentele privind: responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii, anexe, înregistrări - arhivări, 
graficul de circulaţie al documentelor specifice; 
- întocmirea a încă două proceduri specifice desfăşurării activităţii Biroului Administrativ: 
o Procedura operaţională privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului 
o Procedura operaţională privind desfăşurarea operaţiunilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi casarea 
acestora 
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- revizuirea procedurii operaţionale Investiţii Achiziţii publice conform cerinţelor OMFP 946/2005 şi a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată cu OUG 
94/2007 (cu actualizările la zi); 
 
Riscuri, Ameninţări: 
- întârzierea transmiterii filelor de buget produce deficienţe în ceea ce priveşte demararea procedurilor de achiziţie; 
- sosirea cu întârziere a facturilor de utilităţi (apă, gaze, energie lectrică, etc.) care au termene scadente si atrag penalitati, 
- întârzieri ale termenelor şi blocaje în procesul de achiziţie publică atunci când se primesc contestaţii ale procedurilor, care obligă autoritatea 
contractantă să suspende procedura respectivă; 
- în ceea ce priveşte întocmirea şi completarea listelor de inventar: 
o necuprinderea în liste a tuturor bunurilor inventariate; posibilitatea apariţiei scăpărilor înscrierii în listele de inventariere a unor bunuri achiziţionate 
spre sfârşitul anului; 
o omiterea înscrierii în liste separate a bunurilor aparţinând altor unităţi; 
- în ceea ce priveşte elaborarea programului anual de achiziţii: 
o aparitia în decursul anului a noi referate de necesitate de la compartimentele instituţiei, care nu au fost luate în calcul la momentul întocmirii 
planului anual, 
o definirea incompletă a specificaţiilor tehnice capabile să satisfacă necesităţile şi exigenţele în scopul obţinerii celui mai bun raport calitate/preţ 
datorită lipsei specialiştilor în componenţa comisiilor de evaluare oferte. 
 
Ce ne propunem pentru îmbunătăţirea activităţii: 
- Organizare cursuri de perfecţionare pentru personalul Serviciului Logistică; 
- Îmbunătăţirea sistemului de comunicare între Serviciul Logistică şi celelalte compartimente cu care acesta este în legătură directă în scopul 
creşterii eficienţei în munca desfăşurată a întregului colectiv; 
- Îmbunătăţirea circulaţiei documentelor în cadrul Serviciului în vederea reducerii timpului de rezolvare a sarcinilor de serviciu; 
- Întocmirea Nomenclatorului arhivistic; 
- Încheierea unui contract pentru servicii de arhivare specializate, prin demararea unei noi proceduri de achiziţie servicii de arhivare specializată 
conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi Hotărârii Judecătoreşti din 21.12.2009 dată de Curtea de Apel Bucureşti; 
- Identificarea şi încheierea unui spaţiu adecvat activităţii de arhivare şi depozitare. 
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Serviciul Buget Financiar Contabilitate 
 
Serviciul Buget Financiar Contabilitate (SBFC) a contribuit pe parcursul anului 2009 prin intermediul celor 3 compartimente componente la 
realizarea obiectivelor fundamentale specifice: 
- îndeplinirea misiunii CASMB: respectarea şi îmbunătăţirea angajamentului CASMB „Contribuabil-Asigurat-Pacient-Prestator de servicii medicale” 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 
- Realizarea unei bune execuţii bugetare conform creditelor bugetare aprobate şi repartizate prin operaţiuni ce trebuie efectuate având bază legală 
şi în limita prevederilor bugetare din filele de buget transmise de ordonatorul principal de credite dar şi în termenele legale şi contractuale; 
- Activitatea de ordonanţare a fost realizata în conformitate cu valorile cuprinse în angajamentele legale şi bugetare, cu respectarea prevederilor 
OMFP 1792/2003; 
- Plăţile s-au realizat în baza ordonanţărilor de plată, cu încadrare în disponibilul din cont şi în creditele bugetare aprobate, deschise şi repartizate; 
- Înregistrarea corecta si evidenta exacta a tuturor operatiunilor financiar contabile in conformitate cu contabilitatea entitatilor publice; 
- Elaborarea corecta la termenele legale a situatiilor financiar contabile analitice şi de sinteză. 
Întreaga activitate a instituţiei a fost evidenţiată în contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii şi OMFP 1917/2005 urmărindu-se 
încadrarea în disponibilul din cont şi în creditele bugetare aprobate, deschise şi repartizate. 
 
Creditele bugetare aprobate, în valori absolute şi structură, la 31.12.2009 comparativ cu 31.12.2008 sunt prezentate în tabelul următor (în mii lei): 
 

Nr 
crt Denumire indicator 

Credite 
bugetare 

2008 
% 

Credite 
bugetare 

2009 
% 

1 Cheltuieli de personal 8.819,08 0,29% 7.991,00 0,27%
2 Cheltuieli materiale 5.281,00 0,17% 5.197,00 0,18%
3 Cheltuieli de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4 Cheltuieli servicii medicale 2.746.713,18 90,03% 2.513.632,31 86,41%
5 Asistenţă socială 290.162,00 9,51% 381.974,00 13,13%

 TOTAL 3.050.975,26 100,00% 2.908.794,31 100,00%
 
Plăţile, în valori absolute şi structură, la 31.12.2009 comparativ cu 31.12.2008 sunt prezentate în tabelul următor (mii lei): 
 

Nr 
crt Denumire indicator Plăţi 2008 % Plăţi 2009 % 

1 Cheltuieli de personal 8.666,63 0,29% 7.975,90 0,28%
2 Cheltuieli materiale 5.158,15 0,17% 5.094,18 0,18%
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Nr 
crt Denumire indicator Plăţi 2008 % Plăţi 2009 % 

3 Cheltuieli de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4 Cheltuieli servicii medicale 2.735.207,33 90,00% 2.479.972,88 86,26%
5 Asistenţă socială 290.162,00 9,55% 381,973,88 13,29%

 TOTAL 3.039.194,11 100,00% 2.875.016,84 100,00%
 
Creditele bugetare aprobate au crescut in 2009 faţă de 2008 doar la asistenţă socială, iar scăderi s-au înregistrat la cheltuieli de personal, cheltuieli 
materiale şi cu serviciile medicale. 
 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % 

Cheltuieli de personal 8.819,08 7.991,00 -828,08 -9,39%
Cheltuieli materiale 5.281,00 5.197,00 -84,00 -1,59%
Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli servicii medicale 2.746.713,18 2.513.632,31 -233.080,87 -8,49%
Asistenţă socială 290.162,00 381.974,00 91.812,00 31,64%
TOTAL 3.050.975,26 2.908.794,31 -142.180,95 -4,66%

 
 

- mii lei - 

Denumire indicator Plăţi 2008 Plăţi 2009 +/- +/- % 

Cheltuieli de personal 8.666,63 7.975,90 -690,73 -7,97%
Cheltuieli materiale 5.158,15 5.094,18 -63,97 -1,24%
Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli servicii medicale 2.735.207,33 2.479.972,88 -255.234,45 -9,33%
Asistenţă socială 290.162,00 381.973,88 91.811,88 31,64%
TOTAL 3.039.194,11 2.875.016,84 -164.177,27 -5,40%

 
Plăţile nete au scăzut în 2009 faţă de 2008 cu 164.177,27 mii lei, aproximativ 5,40% pe total. Cresteri s-au înregistrat la asistenţă socială, iar 
scăderi la cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cu serviciile medicale. 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 2008 

Execuţie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 2009 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

Cheltuieli de personal 8.819,08 8.666,63 98,27% 7.991,00 7.975,90 99,81% 
Cheltuieli materiale 5.281,00 5,158,15 97,67% 5.197,00 5.094,18 98,02% 
Cheltuieli de capital 0,00 0,00  0,00 0,00  
Cheltuieli servicii 
medicale 2.746.713,18 2.735.207,33 99,58% 2.513.632,31 2.479.972,88 98,66% 

Asistenţă socială 290.162,00 290.162,00 100,00% 381.974,00 381.973,88 100,00% 
TOTAL 3.050.975,26 3.039.194,11 99,61% 2.908.794,31 2.875.016,84 98,84% 

 
Gradul de realizare a execuţiei bugetare pe total faţă de creditele bugetare aprobate s-a diminuat în 2009 la 98,84%, faţă de 99,66% în 2008. 
Modificări sensibile s-au produs în sens negativ la cheltuieli materiale şi la cheltuieli cu serviciile medicale iar în sens pozitiv la cheltuieli de 
personal. 
 
Execuţia cheltuielilor de personal 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 

2008 
Plăţi 
2009 +/- +/- % 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.819,08 7.991,00 -828,08 -9,39% 8,666,63 7.975,90 -690,73 -7,97% 
Cheltuieli de salarii în bani 6.856,00 6.256,00 -600,00 -8,75% 6,797,09 6.252,35 -544,74 -8,01% 
Salarii de bază 4.291,00 4.490,70 199,70 4,65% 4,290,91 4.489,33 198,42 4,62% 
Salarii de merit 159,00 26,20 -132,80 -83,52% 156,04 26,18 -129,86 -83,22% 
Indemnizaţie de conducere 261,00 229,00 -32,00 -12,26% 255,14 229,00 -26,14 -10,25% 
Spor de vechime 797,00 817,00 20,00 2,51% 772,10 816,97 44,87 5,81% 
Alte sporuri 112,00 95,60 -16,40 -14,64% 104,59 95,58 -9,01 -8,61% 
Ore suplimentare 155,00 0,00 -155,00 -100,00% 154,26 0,00 -154,26 -100,00% 
Fond de premii 333,00 378,00 45,00 13,51% 332,99 377,80 44,81 13,46% 
Prima de vacanţă 375,00 141,00 -234,00 -62,40% 373,16 140,46 -232,70 -62,36% 
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 66,00 75,00 9,00 13,64% 65,63 74,15 8,52 12,98% 
Indemnizaţii de delegare 25,00 3,00 -22,00 -88,00% 10,27 2,40 -7,87 -76,63% 
Alte drepturi salariale în bani 282,00 0,50 -281,50 -99,82% 282,00 0,48 -281,52 -99,83% 
Contribuţii 1.963,08 1.735,00 -228,08 -11,62% 1,869,54 1.723,55 -145,99 -7,81% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 

2008 
Plăţi 
2009 +/- +/- % 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 1.341,00 1.283,00 -58,00 -4,33% 1,325,83 1.279,12 -46,71 -3,52% 
Contribuţii de asigurări de şomaj 72,00 31,00 -41,00 -56,94% 71,32 30,36 -40,96 -57,43% 
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 380,00 325,00 -55,00 -14,47% 375,91 324,04 -51,87 -13,80% 
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale  31,00 13,00 -18,00 -58,06% 30,23 12,00 -18,23 -60,30% 

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 139,00 83,00 -56,00 -40,29% 66,17 78,03 11,86 17,92% 
Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,08 0,00 -0,08 -100,00% 0,08 0,00 -0,08 -100,00% 

 
În anul 2009 se observă o scădere a resurselor cât şi a utilizărilor pentru cheltuielile de personal faţă de anul 2008. Scăderile s-au datorat reducerii 
considerabile a fondurilor destinate stimulării personalului: ore suplimentare şi prime individuale. 
Creşteri s-au înregistrat la salarii de bază, spor vechime şi fond de premii determinate de: angajări pe posturi unice, dinamica naturală a vechimii în 
muncă pe parcursul anului 2009 şi al 13-lea salariu la nivelul anului 2008. 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 
2008 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 
2009 

Execuţie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.819,08 8.666,63 98,27% 7.991,00 7.975,90 99,81% 
Cheltuieli de salarii în bani 6.856,00 6.797,09 99,14% 6.256,00 6.252,35 99,94% 
Salarii de bază 4.291,00 4.290,91 100,00% 4.490,70 4.489,33 99,97% 
Salarii de merit 159,00 156,04 98,14% 26,20 26,18 99,92% 
Indemnizaţie de conducere 261,00 255,14 97,75% 229,00 229,00 100,00% 
Spor de vechime 797,00 772,10 96,88% 817,00 816,97 100,00% 
Alte sporuri 112,00 104,59 93,38% 95,60 95,58 99,98% 
Ore suplimentare 155,00 154,26 99,52% 0,00 0,00  
Fond de premii 333,00 332,99 100,00% 378,00 377,80 99,95% 
Prima de vacanţă 375,00 373,16 99,51% 141,00 140,46 99,62% 
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 66,00 65,63 99,44% 75,00 74,15 98,87% 
Indemnizaţii de delegare 25,00 10,27 41,08% 3,00 2,40 80,00% 
Alte drepturi salariale în bani 282,00 282,00 100,00% 0,50 0,48 96,00% 
Contribuţii 1.963,08 1.869,54 95,24% 1.735,00 1.723,55 99,34% 
Contribuţii de asigurări sociale de stat 1.341,00 1.325,83 98,87% 1.283,00 1.279,12 99,70% 
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Execuţie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 

Credite 
bugetare 

2008 
Plăţi 
2009 

Plăţi 
2008 Denumire indicator 

Contribuţii de asigurări de şomaj 72,00 71,32 99,06% 31,00 30,36 97,94% 
Contribuţii de asigurari sociale de sănătate 380,00 375,91 98,92% 325,00 324,04 99,70% 
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 31,00 30,23 97,52% 13,00 12,00 92,31% 
Contributii pentru concedii şi indemnizaţii 139,00 66,17 47,60% 83,00 78,03 94,01% 
Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0,08 0,08 100,00% 0,00 0,00  

 
Gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de personal faţă de creditele bugetare aprobate a crescut cu 1,54% în 2009 fiind de 
99,81%, în comparaţie cu cel din 2008 de 98,27%. 
Modificări în sens pozitiv s-au produs în 2009 faţă de 2008 atât la cheltuieli de salarii în bani (99,94% faţă de 99,14%) cât şi la contribuţii (99,34% 
faţă de 95,24%). 
 
Execuţia cheltuielilor materiale 
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii CASMB cheltuielile de administrare a fondului s-au fundamentat, angajat şi lichidat de către 
Serviciul Administrativ şi Dotari; o serie de documente ca: angajamente, note de lichidare, ordonanţări de plată, facturi specifice au fost înaintate 
SBFC spre înregistrare, verificare, operare şi evidenţă, urmând a se încadra în sumele aprobate a se cheltuii pe anul 2009, după care s-au întocmit 
instrumentele de plată (ordinele de plată). De asemenea au fost verificate toate deconturile de cheltuieli prezentate pentru deplasări interne, 
deplasări în străinătate, pregătire profesională şi alte note justificative. 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 

2008 
Plăţi 
2009 +/- +/- 

% 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.281,00 5.197,00 -84,00 -1,59% 5.158,15 5.094,18 -63,97 -1,24% 
Bunuri şi servicii 2.684,00 2.550,00 -134,00 -4,99% 2.626,39 2.520,17 -106,22 -4,04% 
Furnituri de birou 89,00 170,00 81,00 91,01% 87,98 169,73 81,75 92,92% 
Materiale pentru curăţenie 9,00 5,00 -4,00 -44,44% 3,42 4,99 1,57 45,91% 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 231,00 229,00 -2,00 -0,87% 202,15 228,09 25,94 12,83% 
Apă, canal şi salubritate 44,00 50,00 6,00 13,64% 36,43 49,63 13,20 36,23% 
Carburanţi şi lubrifianţi 135,00 185,00 50,00 37,04% 135,00 184,99 49,99 37,03% 
Piese de schimb 26,00 20,00 -6,00 -23,08% 22,12 19,65 -2,47 -11,17% 
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 298,00 291,00 -7,00 -2,35% 297,54 290,61 -6,93 -2,33% 
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional pt ch. proprii 764,00 577,00 -187,00 -24,48% 757,77 54,.95 -207,82 -27,43% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 

2008 
Plăţi 
2009 +/- +/- 

% 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.088,00 1.023,00 -65,00 -5,97% 1.083,98 1.022,53 -61,45 -5,67% 
Reparaţii curente 107,00 73,00 -34,00 -31,78% 82,03 5,78 -76,25 -92,95% 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 124,00 22,00 -102,00 -82,26% 108,94 21,30 -87,64 -80,45% 
Uniforme şi echipament 0,00 0,00 0,00 0,00  
Alte obiecte de inventar 124,00 22,00 -102,00 -82,26% 108,94 21,30 -87,64 -80,45% 
Deplasări, detaşări, transferări 146,00 42,00 -104,00 -71,23% 133,16 40,97 -92,19 -69,23% 
Deplasări interne, detaşări, transferări 47,00 29,00 -18,00 -38,30% 37,69 28,51 -9,18 -24,36% 
Deplasări în străinatate 99,00 13,00 -86,00 -86,87% 95,47 12,46 -83,01 -86,95% 
Cărti, publicaţii şi materiale documentare 22,00 17,00 -5,00 -22,73% 17,75 16,74 -1,01 -5,69% 
Consultanţă şi expertizp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Pregătire profesională 46,00 11,00 -35,00 -76,09% 43,99 10,28 -33,71 -76,63% 
Protecţia muncii 4,00 15,00 11,00 275,00% 2,15 14,43 12,28 571,16% 
Alte cheltuieli 2.148,00 2.467,00 319,00 14,85% 2.143,74 2.464,51 320,77 14,96% 
Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Protocol şi reprezentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Chirii 2.130,00 2.463,00 333,00 15,63% 2.126,11 2.460,51 334,40 15,73% 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 18,00 4,00 -14,00 -77,78% 17,63 4,00 -13,63 -77,31% 

 
În anul 2009 se observă pe total o scădere sensibilă a resurselor cât şi a utilizarilor pentru cheltuielile materiale faţă de anul 2008. Creşteri 
semnificative s-au înregistrat la furnituri de birou, carburanţi, protecţia muncii şi chirii (depreciere abruptă RON). Evoluţii în sens invers s-au 
înregistrat la restul articolelor. 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 
2008 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 
2009 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.281,00 5.158,15 97,67% 5.197,00 5.094,18 98,02% 
Bunuri şi servicii 2.684,00 2.626,39 97,85% 2.550,00 2.520,17 98,83% 
Furnituri de birou 89,00 87,98 98,85% 170,00 169,73 99,84% 
Materiale pentru curăţenie 9,00 3,42 38,00% 5,00 4,99 99,80% 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 231,00 202,15 87,51% 229,00 228,09 99,60% 
Apă, canal şi salubritate 44,00 36,43 82,80% 50,00 49,63 99,26% 

 52 



Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 
2008 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 
2009 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

Carburanţi şi lubrifianţi 135,00 135,00 100,00% 185,00 184,99 99,99% 
Piese de schimb 26,00 22,12 85,08% 20,00 19,65 98,25% 
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 298,00 297,54 99,85% 291,00 290,61 99,87% 
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional pt ch. proprii 764,00 757,77 99,18% 577,00 549,95 95,31% 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.088,00 1.083,98 99,63% 1.023,00 1.022,53 99,95% 
Reparaţii curente 107,00 82,03 76,66% 73,00 5,78 7,92% 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 124,00 108,94 87,85% 22,00 21,30 96,82% 
Uniforme şi echipament 0,00 0,00 0,00  
Alte obiecte de inventar 124,00 108,94 87,85% 22,00 21,30 96,82% 
Deplasări, detaşări, transferări 146,00 133,16 91,21% 42,00 40,97 97,55% 
Deplasări interne, detaşări, transferări 47,00 37,69 80,19% 29,00 28,51 98,31% 
Deplasări în străinatate 99,00 95,47 96,43% 13,00 12,46 95,85% 
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 22,00 17,75 80,68% 17,00 16,74 98,47% 
Consultanţă şi expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00  
Pregătire profesională 46,00 43,99 95,63% 11,00 10,28 93,45% 
Protecţia muncii 4,00 2,15 53,75% 15,00 14,43 96,20% 
Alte cheltuieli 2.148,00 2.143,74 99,80% 2.467,00 2.464,51 99,90% 
Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00  
Protocol şi reprezentare 0,00 0,00 0,00 0,00  
Chirii 2.130,00 2.126,11 99,82% 2.463,00 2.460,51 99,90% 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 18,00 17,63 97,94% 4,00 4,00 100,00% 

 
În anul 2009 resursele destinate au scăzut, gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de administrare a fondului faţă de creditele 
bugetare aprobate a crescut fiind de 98,02%, în comparaţie cu cel din 2008 de 97,67%. 
Modificări considerabile la finele anului 2009 ale indicatorului s-au produs în sens negativ la următoarele articole de cheltuieli materiale: furnituri de 
birou, reparaţii curente şi deplasări în străinătate; la restul articolelor s-au înregistrat modificări pozitive. 
 
Execuţia cheltuielilor cu serviciile medicale 
SBFC a avut pe parcursul anului 2009 o contribuţie importantă la realizarea unei bune execuţii bugetare a cheltuielilor cu serviciile medicale în 
conformitate cu normele privind finanţele publice şi conform creditelor bugetare aprobate pe anul 2009. 
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Ordonanţările de plată au fost întocmite în conformitate cu valorile cuprinse în angajamentele legale şi bugetare, în notele de lichidare aferente şi 
documente justificative cu respectarea prevederilor OMFP 1792/2002, iar plăţile, s-au realizat în baza ordonanţărilor de plată, cu încadrare în 
disponibilul din cont şi în creditele bugetare aprobate, deschise şi repartizate. 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 2008 Plăţi 2009 +/- +/- % 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
medical 2.746.713,18 2.513.632,31 -233.080,87 -8,49% 2.735.207,33 2.479.972,88 -255.234,45 -9,33% 

Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice şi dispozitive medicale 895.533,36 779.044,70 -116.488,66 -13,01% 889.991,33 745.387,98 -144.603,35 -16,25% 

Medicamente cu şi fără contribuţie personală 504.383,86 323.701,14 -180.682,72 -35,82% 504.383,82 322.159,57 -182.224,25 -36,13% 
       - Medicamente cu contribuţie personală 257.596,23 162.893,29 -94.702,94 -36,76% 257.596,23 162.286,36 -95.309,87 -37,00% 
       - Medicamente fără contribuţie personală 246.787,63 160.807,85 -85.979,78 -34,84% 246.787,59 159.873,21 -86.914,38 -35,22% 
Medicamente pentru boli cronice utilizate în 
PN spit + farm 308.089,50 382.683,77 74.594,27 24,21% 304.082,28 351.869,72 47.787,44 15,72% 

Materiale sanitare specifice utilizate în PN 38.133,00 38.047,79 -85,21 -0,22% 38.129,33 36.746,69 -1.382,64 -3,63% 
Servicii medicale de hemodializă şi dializă 
peritoneală, din care: 32.207,00 26.590,00 -5.617,00 -17,44% 31.009,29 26.590,00 -4.419,29 -14,25% 

Servicii medicale în unităţi sanitare 32.207,00 26.590,00 -5.617,00 -17,44% 31.009,29 26.590,00 -4.419,29 -14,25% 
Dispozitive şi echipamente medicale 12.720,00 8.022,00 -4.698,00 -36,93% 12.386,61 8.022,00 -4.364,61 -35,24% 
Servicii medicale în ambulator 337.489,82 281.009,24 -56.480,58 -16,74% 331.571,65 281.008,83 -50.562,82 -15,25% 
Asistenţămedicală primară 123.410,00 93.833,89 -29.576,11 -23,97% 118.737,87 93.833,89 -24.903,98 -20,97% 
Asistenţă medicală  pentru specialităţi clinice 71.690,00 63.594,00 -8.096,00 -11,29% 71.690,00 63.594,00 -8.096,00 -11,29% 
Asistenţă medicală stomatologică 6.336,00 4.738,00 -1.598,00 -25,22% 6.336,00 4.738,00 -1.598,00 -25,22% 
Asistenţăă medicală pentru specialităţi 
paraclinice 123.128,00 107.064,88 -16.063,12 -13,05% 121.882,32 107.064,87 -14.817,45 -12,16% 

Asist. medic. în centre med.multifuncţionale 
(serv. med. de recuperare) 12.925,82 11.778,47 -1.147,35 -8,88% 12.925,46 11.778,07 -1.147,39 -8,88% 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
transport sanitar 33.344,00 39.601,00 6.257,00 18,76% 33.344,00 39.601,00 6.257,00 18,76% 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 
paturi 1.475.592,00 1.408.639,01 -66.952,99 -4,54% 1.475.546,90 1.408.637,03 -66.909,87 -4,53% 

Spitale generale 1.475.592,00 1.408.639,01 -66.952,99 -4,54% 1.475.546,90 1.408.637,03 -66.909,87 -4,53% 
Unităţi medico-sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 54 



Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Credite 
bugetare 

2009 
+/- +/- % Plăţi 2008 Plăţi 2009 +/- +/- % 

Îngrijiri medicale la domiciliu 2.946,00 5.204,00 2.258,00 76,65% 2.946,00 5.204,00 2.258,00 76,65% 
Prestaţii medicale acordate într-un stat 
membru al Uniunii Europene 1.808,00 134,36 -1.673,64 -92,57% 1.807,45 134,04 -1.673,41 -92,58% 

 
Pe total servicii medicale, faţă de anul 2008 datele din 2009 reflectă o reducere cu 8,49% a resurselor si cu 9,33% a utilizarilor acestor resurse, 
aproape la toate subcapitolele de servicii medicale ale subclasificaţiei bugetare înregistrandu-se scăderi. 
Creşteri atât la credite bugetare aprobate cât şi la plăţile nete s-au înregistrat la: medicamente pentru boli cronice utilizate în PN prin spitale si prin 
farmacii, servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală şi asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească. 
Astfel, execuţia bugetară pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale realizată în anul 2009 este prezentată în tabelul următor: 

- mii lei - 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 2008 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 2009 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

Materiale si prestări de servicii cu caracter medical 2.746.713,18 2.735.207,33 99,58% 2.513.632,31 2.479.972,88 98,66% 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 
dispozitive medicale 895.533,36 889.991,33 99,38% 779.044,70 745.387,98 95,68% 

Medicamente cu şi fără contribuţie personală 504.383,86 504.383,82 100,00% 323.701,14 322.159,57 99,52% 
- Medicamente cu contribuţie personală 257.596,23 257.596,23 100,00% 162.893,29 162.286,36 99,63% 
- Medicamente fără contribuţie personală 246.787,63 246.787,59 100,00% 160.807,85 159.873,21 99,42% 
Medicamente pentru boli cronice utilizate în PN spit. + farm. 308.089,50 304.082,28 98,70% 382.683,77 351.869,72 91,95% 
Materiale sanitare specifice utilizate în PN 38.133,00 38.129,33 99,99% 38.047,79 36.746,69 96,58% 
Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, din 
care: 32.207,00 31.009,29 96,28% 26.590,00 26.590,00 100,00% 

Servicii medicale în unităţi sanitare 32.207,00 31.009,29 96,28% 26.590,00 26.590,00 100,00% 
Dispozitive şi echipamente medicale 12.720,00 12.386,61 97,38% 8.022,00 8.022,00 100,00% 
Servicii medicale în ambulator 337.489,82 331.571,65 98,25% 281.009,24 281.008,83 100,00% 
Asistenţă medicală primară 123.410,00 118.737,87 96,21% 93.833,89 93.833,89 100,00% 
Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 71.690,00 71.690,00 100,00% 63.594,00 63.594,00 100,00% 
Asistenţă medicală stomatologică 6.336,00 6.336,00 100,00% 4.738,00 4.738,00 100,00% 
Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 123.128,00 121.882,32 98,99% 107.064,88 107.064,87 100,00% 
Asist. medic. în centre med. multifuncţionale de recuperare 12.925,82 12.925,46 100,00% 11.778,47 11.778,07 100,00% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

Plăţi 2008 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2008 (%) 

Credite 
bugetare 

2009 
Plăţi 2009 

Execuţie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2009 (%) 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 33.344,00 33.344,00 100,00% 39.601,00 39.601,00 100,00% 
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 1.475.592,00 1.475.546,90 100,00% 1.408.639,01 1.408.637,03 100,00% 
Spitale generale 1.475.592,00 1.475.546,90 100,00% 1.408.639,01 1.408.637,03 100,00% 
Unităţi medico-sociale 0,00 0,00  0,00 0,00  
Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 0,00 0,00  0,00 0,00  
Îngrijiri medicale la domiciliu 2.946,00 2.946,00 100,00% 5.204,00 5.204,00 100,00% 
Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al 
Uniunii Europene 1.808,00 1.807,45 99,97% 134,36 134,04 99,76% 

 
Cel mai important indicator urmărit pe parcursul anului 2009 a fost realizarea unei execuţii bugetare cât mai bune, adică în directă corelaţie cu 
fondurile alocate astfel încât să nu se imobilizeze fără temei fonduri. 
Datele de mai sus reflectă un procent de realizare a execuţiei cu serviciile medicale la 31.12.2008, cu încadrarea în creditele aprobate, de 98,66% 
raportată la creditele bugetare aprobate pe anul 2009. 
Faţă de anul 2008 (99,58%), în anul 2009 acest indicator de obiectiv s-a redus, datorită nedeschiderii creditelor la nivelul solicitărilor CASMB astfel 
încât nu s-au imobilizat fonduri aferente serviciilor medicale la 31.12.2008. 
Pe parcursul anului 2009 s-au efectuat şi raportat următoarele situaţii centralizatoare de către personalul SBFC: 

 prognozarea decadală a plăţilor efectuate lunar de către CASMB către furnizorii de servicii medicale şi transmiterea acestora către ATCPMB; 
 centralizarea si plata serviciilor medicale acordate într-un stat membru UE; 
 centralizarea datelor privind datoriile raportate de unităţile spitaliceşti şi transmiterea situaţiilor solicitate în termenele stabilite, la serviciul de 

resort al CNAS; 
 situaţii centralizatoare solicitate de serviciile de audit al CASMB, CNAS; 
 situaţii centralizatoare solicitate de serviciile de controlorii Curţii de Conturi; 
 trimestrial, la nivelul SBFC se întocmeşte un Raport privind activitatea de control financiar preventiv, ce se înnaintează la CNAS; 
 situaţii centralizatoare solicitate de serviciile de specialitate ale CNAS şi MFP 
 trimestrial, la nivelul fiecarui compartiment se întocmeşte un Raport de activitate ce se înaintează şefului ierarhic. 

 
Pe parcursul anului 2009 toate documentele SBFC specifice primite pentru activităţile de ordonanţare, plată, înregistrare şi evidenţă (angajamente, 
note de lichidare, ordonanţări, deconturi de cheltuieli, plăţi), contractele încheiate pentru serviciile medicale, actele adiţionale de modificare, 
suplimentare, diminuare pentru serviciile medicale sunt supuse verificării, apoi aplicarea ştampilei de CFPP + CFPD (unde este cazul) şi semnarea, 
conform legislaţiei în vigoare (OG 119/1999 republicată, Legea 500/2002, Ord. 1792/2002, Ord. 522/2003, Ord. 946/2005). 
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Concluzii privind activitatea desfăşurată în anul 2009: 
 Puncte tari: 
- La nivelul SBFC se promovează lucrul în echipă, eficienţa şi profesionalismul colectivului; 
- Birourile din cadrul SBFC posedă personal cu abilităţi de operare PC foarte bune; 
- Existenţa unui sistem informatic funcţional, atât hardware cât şi software, ce permite desfăşurarea activităţilor specifice la un nivel satisfăcător; 
- Colectivul tânăr, dinamic, flexibil la schimbările ce intervin în sistem. 
 
Puncte slabe: 
- Comunicare fragmentată cu terţe părţi implicate în procesele de muncă; 
- SBFC se constituie în ultima verigă a circuitului informaţional; 
- Riscuri specifice caracteristice perioadelor solicitante la sfârşit de trimestre; 
- Volum mare de lucrări rutiniere acoperit de număr de personal redus; 
- Inexistenţa SIUI la nivelul tuturor birourilor componente; 
- Număr de personal redus pentru înlocuire în perioada CO şi CM. 
 
Oportunităţi: 
- Îmbunătăţirea fazelor de execuţie bugetară specifice SBFC prin fluidizarea activităţilor de ordonanţare şi plată a cheltuielilor cu serviciile 
medicale, a cheltuielilor materiale şi asistenţă socială; 
- Perfecţionarea cunoştinţelor în vederea implementării corecte a legislaţiei SASS (sistemul asigurărilor sociale de sănătate); 
- Îmbunătăţirea comunicării cu compartimentele relaţionale din cadrul CASMB; 
- Existenţa, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de control intern şi a managementului riscurilor la nivelul SBFC. 
 
Ameninţări: 
- Blocaje pe circuitul execuţiei bugetare datorate neregularităţii raportărilor şi activităţilor departamentelor din amontele fluxului; 
- Existenţa unor perioade alternante de activitate intensă cu cele de activitate redusă în unele compartimente; 
- Timp redus pentru realizarea unor lucrări complexe, care presupun centralizarea de date de la diferite compartimente din cadrul CASMB; 
- Suprasolicitare datorată numărului de personal redus pentru înlocuire în perioada CO şi CM; 
- Decalaj mare între momentul aducerii la viza CFP a contractelor şi data acestora; 
- Imobilizări de fonduri nejustificate la nivel de entitate publică. 
 
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii: 
- Urgentarea măsurilor referitoare la dinamizarea circuitului documentelor privind angajarea şi lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale; 
- Adaptarea permanentă a sistemului de control intern la condiţiile interne variabile; 
- Gestiune eficientă a resurselor informatice şi implicit a sistemului informaţional; 
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- Stimularea personalului SBFC prin acordarea de premii şi stimulente lunare în concordanţă cu gradul de realizare a sarcinilor; 
- Perfecţionarea profesională continuă a personalului prin efectuarea de cursuri de perfecţionare a personalului în principal în domeniul informatic 
dar şi economic şi legislativ; 
- Implementarea, utilizarea şi monitorizarea modulelor SIUI dedicate activităţii specifice SBFC; 
- Actualizarea bazei materiale prin dotarea biroului cu tehnică de calcul modernă şi performantă. 

Structura creditelor bugetare pt. cheltuieli de personal 2009

Salarii de baza
56.20%

Salarii de merit
0.33%

Indemnizatie de 
conducere

2.87%

Alte sporuri
1.20%

Ore suplimentare
0.00%

Spor de vechime
10.22%

Fond de premii
4.73%

Indemnizatii de delegare
0.04%

Contributii de asigurari 
pentru accidente de 

munca si boli 
profesionale 

0.16%

Contributii la Fondul de 
garantare a creantelor 

salariale
0.00%

Contributii pentru 
concedii si indemnizatii

1.04%

Contributii de asigurari 
sociale de stat

16.06%

Alte drepturi salariale in 
bani

0.01%
Indemnizatii platite unor 

persoane din afara unitatii
0.94%

Prima de vacanta
1.76%

Contributii de asigurari de 
somaj
0.39%

Contributii de asigurari 
sociale de sanatate

4.07%
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Structura cheltuielilor materiale în anul 2009 faţă de anul 2008 
 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

% Plăţi 2008 % 
Credite 

bugetare 
2009 

% Plăţi 
2009 % 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5.281,00 101,62 5.158,15 101,26 5.197,00 100,00 5.094,18 100,00 
Bunuri şi servicii 2.684,00 51,65 2.626,39 51,56 2.550,00 49,07 2.520,17 49,47 
Furnituri de birou 89,00 1,71 87,98 1,73 170,00 3,27 169,73 3,33 
Materiale pentru curăţenie 9,00 0,17 3,42 0,07 5,00 0,10 4,99 0,10 
Încălzit, iluminat şi forţă motrică 231,00 4,44 202,15 3,97 229,00 4,41 228,09 4,48 
Apă, canal şi salubritate 44,00 0,85 36,43 0,72 50,00 0,96 49,63 0,97 
Carburanţi şi lubrifianţi 135,00 2,60 135,00 2,65 185,00 3,56 184,99 3,63 
Piese de schimb 26,00 0,50 22,12 0,43 20,00 0,38 19,65 0,39 
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 298,00 5,73 297,54 5,84 291,00 5,60 290,61 5,70 
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional pt ch. proprii 764,00 14,70 757,77 14,88 577,00 11,10 549,95 10,80 
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.088,00 20,94 1.083,98 21,28 1.023,00 19,68 1.022,53 20,07 
Reparaţii curente 107,00 2,06 82,03 1,61 73,00 1,40 5,78 0,11 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 124,00 2,39 108,94 2,14 22,00 0,42 21,30 0,42 
Uniforme şi echipament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Alte obiecte de inventar 124,00 2,39 108,94 2,14 22,00 0,42 21,30 0,42 
Deplasări, detaşări, transferări 146,00 2,81 133,16 2,61 42,00 0,81 40,97 0,80 
Deplasări interne, detaşări, transferări 47,00 0,90 37,69 0,74 29,00 0,56 28,51 0,56 
Deplasări în străinătate 99,00 1,90 95,47 1,87 13,00 0,25 12,46 0,24 
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 22,00 0,42 17,75 0,35 17,00 0,33 16,74 0,33 
Consultanţă şi expertiză 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pregătire profesională 46,00 0,89 43,99 0,86 11,00 0,21 10,28 0,20 
Protecţia muncii 4,00 0,08 2,15 0,04 15,00 0,29 14,43 0,28 
Alte cheltuieli 2.148,00 41,33 2.143,74 42,08 2.467,00 47,47 2.464,51 48,38 
Reclamă şi publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protocol şi reprezentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Chirii 2.130,00 40,99 2.126,11 41,74 2.463,00 47,39 2.460,51 48,30 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 18.00 0,35 17,63 0,35 4,00 0,08 4,00 0,08 
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Structura creditelor bugetare pt. cheltuielile materiale  2009
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Structura cheltuielilor cu servicii medicale în anul 2009 faţă de 2008 
 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2008 

% Plăţi 2008 % 
Credite 

bugetare 
2009 

% Plăţi 2009 % 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter medical 2.746.713,18 100,00 2.735.207,33 100,00 2.513.632,31 100,00 2.479.972,88 100,00 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 
şi dispozitive medicale 895.533,36 32,60 889.991,33 32,54 779.044,70 30,99 745.387,98 30,06 

Medicamente cu şi fără contribuţie personală 504.383,86 18,36 504.383,82 18,44 323.701,14 12,88 322.159,57 12,99 
- Medicamente cu contribuţie personală 257.596,23 9,38 257.596,23 9,42 162.893,29 6,48 162.286,36 6,54 
- Medicamente fără contribuţie personală 246.787,63 8,98 246.787,59 9,02 160.807,85 6,40 159.873,21 6,45 
Medicamente pentru boli cronice utilizate în PN spit. + 
farm. 308.089,50 11,22 304.082,28 11,12 382.683,77 15,22 351.869,72 14,19 

Materiale sanitare specifice utilizate în PN 38.133,00 1,39 38.129,33 1,39 38.047,79 1,51 36.746,69 1,48 
Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, 
din care: 32.207,00 1,17 31.009,29 1,13 26.590,00 1,06 26.590,00 1,07 

Servicii medicale în unităţi sanitare 32.207,00 1,17 31.009,29 1,13 26.590,00 1,06 26.590,00 1,07 
Dispozitive şi echipamente medicale 12.720,00 0,46 12.386,61 0,45 8.022,00 0,32 8.022,00 0,32 
Servicii medicale în ambulator 337.489,82 12,29 331.571,65 12,12 281.009,24 11,18 281.008,83 11,33 
Asistenţă medicală primară 123.410,00 4,49 118.737,87 4,34 93.833,89 3,73 93.833,89 3,78 
Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 71.690,00 2,61 71.690,00 2,62 63.594,00 2,53 63.594,00 2,56 
Asistenţă medicală stomatologică 6.336,00 0,23 6.336,00 0,23 4.738,00 0,19 4.738,00 0,19 
Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice 123.128,00 4,48 121.882,32 4,46 107.064,88 4,26 107.064,87 4,32 
Asist. medic. în centre med. multifuncţionale (serv. med. 
de recuperare) 12.925,82 0,47 12.925,46 0,47 11.778,47 0,47 11.778,07 0,47 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport 
sanitar 33.344,00 1,21 33.344,00 1,22 39.601,00 1,58 39.601,00 1,60 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 1.475.592,00 53,72 1.475.546,90 53,95 1.408.639,01 56,04 1.408.637,03 56,80 
Spitale generale 1.475.592,00 53,72 1.475.546,90 53,95 1.408.639,01 56,04 1.408.637,03 56,80 
Unităţi medico-sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Îngrijiri medicale la domiciliu 2.946,00 0,11 2.946,00 0,11 5.204,00 0,21 5.204,00 0,21 
Prestaţii medicale acordate într-un stat membru al 
Uniunii Europene 1.808,00 0,07 1.807,45 0,07 134,36 0,01 134,04 0,01 
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Structura creditelor bugetare pt. servicii medicale 2009
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Structura platilor pt. servicii medicale 2009
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Serviciul Resurse Umane, Salarizare 
 
Serviciul Resurse Umane Salarizare este structura care asigură realizarea obiectivelor specifice, cuprinse in strategia şi programele CASMB, prin 
următoarele activităţi: 
- întocmirea statelor de funcţii, 
- întocmirea statelor de plată în vederea acordării drepturilor salariale,  
- întocmirea documentaţiei pentru organizarea, desfăşurarea şi participarea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante 
- întocmirea documentaţiei privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului din subordine 
- întocmirea planul de participare a personalului la programele de instruire şi perfecţionare  
 
În anul 2009 activitatea Serviciului RUS s-a desfăşurat conform planului, cu un efectiv de 6 persoane şi s-a concretizat în: 
- Reactualizarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru anul anterior 
- Organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea promovării în clasă conform art. 68 alin. 1 din Legea 1888/1999 republicată a unui număr de 
19 funcţionari publici; 
- Numirea definitivă a unui număr de 9 funcţionari publici de execuţie, la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, în 
clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent;  
- Completarea bazei de date electronice a funcţionarilor publici şi personalului angajat pe bază de relaţie contractuală, cu preluarea tuturor 
informaţiilor din dosarele personale ale acestora; 
- Implementarea şi verificarea tuturor modificărilor şi completărilor la programul SIVECO pentru salarizare şi resurse umane şi aplicarea ultimelor 
prevederi legale în vigoare privind drepturile salariale; 
- Rezolvarea la termenele prevăzute de legislaţia muncii în vigoare sau dispuse de organele de conducere, a lucrărilor curente specifice activităţii 
SRUS (centralizatoare, diverse situaţii solicitate de CNAS, Administraţii Financiare, ANOFM, Casa Teritoriala de Pensii); 
- Întocmirea fişelor fiscale pentru anul 2008 şi comunicarea la administraţiile financiare în termenul impus de legislaţia în vigoare 
- Reactualizarea documentaţiei privind aplicarea deducerilor suplimentare în sistemul de impozitare; 
- Întocmirea documentelor necesare încetării activităţii şi raporturilor de serviciu pentru un număr de 29 angajaţi, din care 6 dosare de pensionare; 
- Realizarea documentaţiei aferente evaluării performanţelor individuale ale funcţionarilor publici pentru perioada 01.12.2007 – 01.12.2008; 
 
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a funcţionat conform structurii organizatorice aprobate de către CNAS cu un efectiv de 335 
posturi bugetate din care 301 funcţii publice (36 funcţii publice de conducere şi 255 funcţii publice de execuţie) şi 34 de posturi de relaţii 
contractuale (4 posturi de conducere şi 30 posturi de execuţie); 
Posturile ocupate la 31.12.2009 sunt în număr de 288,5 din care  funcţii publice (33 funcţii publice de conducere şi 227 funcţii publice de execuţie) 
şi 28,5 posturi - relaţie contractuală (3 posturi de conducere şi 25,5 posturi de execuţie); 
La 31.12.2009 sunt vacante 46,5 posturi din care 41 funcţii publice (3 funcţii publice de conducere şi 38 funcţii publice de execuţie) şi 5,5 relaţii 
contractuale (1 post de conducere şi 4,5 posturi de execuţie); 
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Sunt suspendate raporturile de serviciu pe perioadă determinată pentru 8 funcţionari publici, din care 7 pentru creştere copil în vârstă de până la 2 
ani, 1 pentru efectuarea rezidenţiatului; 
Pe tot parcursul anului 2009, activitatea instituţiei s-a desfăşurat cu foarte mari eforturi generate de lipsa personalului, mai ales cel antrenat în 
relaţiile cu publicul şi cel avand ca specialitate, medicina.   
În anul 2009 au fost organizate 2 concursuri pentru ocuparea a 8 funcţii publice, din care 7 de conducere. Legislaţia în vigoare nu a permis 
organizarea de concursuri pentru completarea necesarului de personal. 
Pe tot parcursul anul 2009 nu s-a putut realiza promovarea în grad a funcţionarilor publici şi nici avansarea în treaptă. Toate demersurile făcute în 
acest sens, către forul superior au primit răspuns negativ. Au fost organizate numai examene pentru promovarea în clasă a funcţionarilor publici 
care au urmat studii superioare de lungă durată, promovând în funcţii care presupun studii superioare de lungă durată 19 funcţionari publici. 
În anul 2009, un număr de 23 persoane au participat la cursuri, seminarii sau conferinţe organizate în ţară şi în strainatate, în cadrul a 14 programe 
de perfecţionare. 
Pentru perioada următoare, sondajele efectuate, au relevat necesitatea participării la cursuri de specialitatea domeniului în care activează şi, 
totodată, efectuarea de cursuri ECDL de către întreg efectivul de salariaţi.  
 
Probleme întâmpinate în anul 2009 
Lipsa de personal, consecinţele desfăşurării activităţilor CASMB în cele 7 sedii, au determinat ca şi în anul 2009, să nu se poata aplica strategiile de 
degrevare a personalului de atribuţiile de serviciu suplimentare, de rotaţie periodică a personalului care desfaşoară activitate în structuri cu 
suprasolicitare psihică sau de rotaţie a personalului în vederea specializării acestuia în diverese domenii de activitate ale CASMB. Descoperirea 
aptitudinilor individuale şi aşezarea fiecărui salariat pe postul potrivit ar conduce la realizarea obiectivelor instituţiei la cel mai înalt grad cu cheltuieli 
minime.  
 
În anul 2009 au crescut nemulţumirile în rîndurile salariaţilor. Imposibilitatea plăţii contravalorii orelor efectuate peste programul normal de lucru sau 
compensarea acestora cu timp liber corespunzător, blocarea promovărilor, lipsa fondurilor aferente primelor individuale, a acordării sporului pentru 
condiţii vătămătoare, a acordării sporului pentru complexitatea muncii, au condus la scăderea inclusiv a randamentului activităţii desfăşurate de 
către salariaţi cît şi a interesului manifestat faţă de problemele instituţiei.   
 
 
Compartimentul Sisteme Informatice 
 
În cadrul cadrul Compartimentul Sisteme Informatice, în decursul anului 2009 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 
- analizarea, proiectarea şi actualizarea aplicaţiilor în urma solicitărilor scrise a celorlalte compartimente din cadrul CASMB, cu acordul conducerii 
instituţiei, conform cu cerinţele exprimate de utilizatori; 
- dezvoltarea şi implementarea aplicatiilor soft specifice respectând normele metodologice in vigoare,  
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- asistenţa soft utilizatorilor pentru aplicaţiile specifice; 
- asistenţă tehnică la achiziţionarea aplicaţiilor soft specifice, de la firmele de specialitate şi avizarea funcţionalităţii acestora; 
- asigurarea condiţiilor minime de funcţionare a serverelor instalate la nivelul CASMB (condiţii de climă, securitate şi monitorizare acces, 
asigurarea alimentării neîntrerupte cu energie electrică a respectivelor incinte); 
- asigurarea securităţii reţelei interne a CASMB, administrarea serverelor antivirus, updatarea acestora, distribuţia actualizărilor la staţiile din 
reţeaua proprie; 
- gestionarea utilizatorilor CASMB şi a drepturilor acestora atât in reţeaua CASMB, cât şi în sistemul SIUI; întocmirea şi implementarea unui plan 
privind alocarea de roluri descrise în sistemul SIUI cu aprobarea PDG; 
- aplicarea procedurilor de import de date în sistemul SIUI aplicabile la nivel CASMB;  
- aplicarea la nivel CASMB a update-urilor şi patch-urilor furnizate de către HP în cadrul SIUI; 
- colaborarea cu furnizorii de software specific, cu contract în derulare, în vederea actualizării aplicaţiilor în conformitate cu legislatia în vigoare; 
- aplicarea procedurile de salvare/restaurare de date şi operatiunile de back-up pe suport extern; 
- informarea utilizatorilor din afara CASMB şi asistenţa tehnică referitor la aplicaţiile on-line derulate prin intermediul site-ului CASMB; 
- preluare bazelor de date de la instituţiile cu care CASMB comunică şi are Protocoale (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul 
Finanţelor, Casa Naţională de Pensii, Ministerul Administratiei şi Internelor, ş.a.) şi prelucrare date în funcţie de nevoile informationale ale institutiei; 
- actualizare lunară a bazelor de date referitoare la persoanele înscrise pe listele medicilor de familie; 
- asistenţa tehnică acordată personalului CASMB, în vederea constituirii bazelor de date la nivelul  compartimentelor de contractare ale CASMB, 
precum şi asistenţă tehnică furnizorilor de servicii medicale în ceea ce priveşte raportarea lunara a serviciilor utilizând aplicaţiile informatice puse la 
dispoziţie de către CASMB; 
- formularea specificaţiilor tehnice pentru procurarea echipamentelor şi tehnicii de calcul, sistemelor şi serviciilor pentru CASMB; 
- participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivelul CASMB; 
- actualizarea permanentă a Website-ului CASMB în colaborare cu dezvoltatorul Sistemului Integrat ATLAS; 
- acordarea de asistenţă tehnică pentru echipamentele de imprimat multifuncţionale, echipamente de transmitere voce-date, server de mail, server 
de baze de date. 
- actualizarea programul LEX; 
- personalizarea şi tipărirea de acte adiţionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale; 
 
Concluzii privind activitatea desfăşurată în anul 2009: 
Puncte tari 
- accesul liber şi nelimitat la legislaţie; 
- buna colaborare cu personalul din cadrul tuturor birourilor şi serviciilor în vederea actualizării informaţiilor existente pe web-site; 
- preluare bazelor de date de la instituţiile cu care CASMB comunică şi are Protocoale (CNAS, Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Pensii, 
Ministerul Administratiei şi Internelor, s.a.) şi prelucrare date în funcţie de nevoile informaţionale ale instituţiei. 
- aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal 
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- asigurarea securităţii reţelei interne a CASMB, administrarea serverelor antivirus, updatarea acestora, distribuţia actualizărilor la staţiile din 
reţeaua proprie 
 
Puncte slabe 
- număr insuficient de personal corelat cu numărul mare de locaţii; 
- SIUI funcţionează cu timpi de procesare mari; 
 
Oportunităţi 
- Cursuri de pregătire specifice domeniului IT 
 
Ameninţări 
- Atacul informatic datorat virusării calculatoarelor ce poate genera pierderi de sisteme informatice. 
 
 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii din cadrul compartimentului sisteme informatice 
- Stabilirea unei politici de securitate în conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal si necesitatile institutiei. 
- Achizitionarea de programe antivirus performante 
- Monitorizarea reţelei în vederea funcţionării acesteia la parametri optimi. 
- Angajarea de personal de specialitate. 
- Îmbunătăţirea sistemului de comunicare între Serviciul Administrativ Dotări şi celelalte compartimente cu care acesta este în legătură directă în 
scopul creşterii eficienţei în munca desfăşurată a întregului colectiv 
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Capitolul V: DIRECŢIA RELAŢII CU FURNIZORII 
 
ASISTENŢĂ MEDICALĂ PRIMARĂ 
 
Biroul Contractare Asistenţă Primară 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2009 
 
Contractarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară 
- verificarea documentelor depuse de furnizori în vederea contractării de servicii medicale cu CASMB pentru anul 2009; 
 

nr. dosare depuse 818 contracte şi 66 convenţii 
nr. dosare verificate şi admise 884  
nr. dosare respinse 2 

- verificarea documentelor depuse de furnizori în vederea contractării de servicii medicale cu CASMB; 
- pregătirea dosarelor în vederea arhivării. 
- Actualizarea datelor din contracte în SIUI şi on-line 
- Întocmire acte adiţionale (diminuare, prelungire contract), notificări (de reziliere, expirări documente) 
- Transmitere documente către Biroul Decontare omolog 
- Informarea furnizorilor cu privire la derularea contractelor 
 
2. Activitatea de primire, verificare şi validare a raportărilor lunare ale medicilor de familie: 
- S-au primit raportările lunare de la furnizorii de servicii medicale care au încheiat contract cu CASMB; 
- S-au verificat raportările în conformitate cu contractele încheiate, cu Contractul-cadru şi Normele metodologice în vigoare; 
- S-au întocmit note de constatare a neregulilor constatate la raportare; 
- S-au introdus în programul FMK numărul de consultaţii, servicii şi numărul de puncte aferente fiecărui medic de familie, conform raportării lunare, 
în vederea întocmirii situaţiilor trimestriale solicitate de CNAS. 
3.  Monitorizarea contractelor în asistenţa medicală primară 
 
Acte adiţionale încheiate în 2009 total: 7494 ,din care: 
- acte adiţionale schimbare sediu furnizor: 8 
- acte adiţionale schimbare grad profesional: 79 
- acte adiţionale includere medic in contract: 23  
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- acte adiţionale schimbare cont IBAN: 26 
- acte adiţionale schimbare program activitate: 50 
- acte adiţionale excludere medic din contract: 19 
- acte adiţionale schimbare denumire furnizor: 2 
- acte adiţionale schimbare cod parafa: 4 
- acte adiţionale schimbare asistenta: 67 
- aditionale clauza: 21 
- acte aditionale includere asistentă: 30 
- acte aditionale excludere asistentă: 14 
- schimbare nume medic: 3 
- acte adiţionale ecografie: 220 
- acte adiţionale schimbare reprezentant legal: 2 
-act aditional preluare praxis: 1 
- acte adiţionale prelungire feb mart 09: 843 
- regularizare trim 4: 847 
- acte adiţionale prel apr 09: 840 
- acte adiţionale regularizare trim I: 852 
- acte adiţionale retete 700: 883 
- acte adiţionale regularizare trim 2: 856 
- acte adiţionale regularizare trim 3: 863 
- acte adiţionale val pct trim 4: 858 
- acte adiţionale prelungire contracte: 863 
 
Contracte încheiate la 31.01.2009: 843 
Conventii încheiate la 31.01.2009: 6 
Contracte încheiate în luna februarie: 3 
Contracte încetate în luna februarie: 2 
Convenţii încetate în luna februarie: 3  
Contracte încheiate în luna martie: 5 
Convenţii încetate la luna martie: 3 
Contracte încheiate 23.04.2009: 818  
Convenţii încheiate 23.04.2009: 66 
Contracte încetate aprilie: 3 
Contracte încheiate în luna mai: 6 

 69 



Convenţii încheiate în luna mai : 1 
Convenţii încetate în luna mai: 1 
Contracte încheiate în luna iunie: 4 
Convenţii încheiate în luna iunie: 1 
Contracte încetate în luna iunie:1 
Convenţii încetat în luna iunie: 6 
Contracte încheiate în luna iulie: 35 
Convenţii încetate în luna iulie: 57 
Contracte încheiate în luna august: 3 
Convenţii încheiate în luna august: 8 
Contracte încetate în luna august:1 
Convenţii încetate în luna august :2 
Contracte încheiate în luna septembrie: 1 
Convenţii încheiate în luna septembrie: 3 
Contracte încetate în luna septembrie :2 
Convenţii încetate în luna septembrie: 2 
Contracte încheiate în luna octombrie: 2  
Convenţii încheiate în luna octombrie: 1 
Contracte încetate în luna octombrie: 2  
Contracte încheiate în luna noiembrie: 6 
Contracte încetate în luna noiembrie :1 
Convenţii încetate în luna noiembrie: 8 
Contracte încheiate în luna decembrie: 3  
Convenţii încheiate în luna decembrie: 3 
Contracte încetate în luna decembrie:3 
Convenţii încetate în luna decembrie: 3 
Nr.medici la 31.12.2009: 954 
 
Alte activităţii: 
- S-au întocmit rapoartele lunare de activitate 
- S-au arhivat contractele pe 2007; 
- s-a răspuns la sesizări şi petiţii pentru asiguraţi  
- s-au întocmit situaţiile trimestriale pentru CNAS privind activitatea trim. IV/2008, I, II,  III / 2009 
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Biroul Decontare Asistenţă Primară 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2009: 
 
Participarea la procesul de contractare servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform legislaţiei în vigoare. 
- Verificarea din punct de vedere economic a documentelor depuse de medicii de familie în vederea contractării de servicii medicale cu CASMB 
Activitate de primire şi verificare a rapoartelor lunare ale medicilor de familie. 
- Verificarea raportărilor în conformitate cu contractele încheiate, cu Contractul Cadru şi Normele Metodologice de aplicare pe anul 2009. 
- S-au întocmit note de constatare pentru diferenţele plus sau minus faţă de raportare, precum şi notificări şi facturi pentru diferenţe. 
Decontarea prestaţiilor medicale efectuate de Medicii de Familie aflaţi în relaţie contractuală cu CASMB. 
- S-a asigurat activitatea de verificare şi calculare corectă a contravalorii serviciilor medicale raportate şi facturate de furnizorii de servicii medicale 
la termenele stabilite în contractele de furnizare - asistenţa medicală primară. 
- S-a verificat punctajul pentru prestaţiile medicale efectuate de medicii de familie. 
- S-a verificat calculul numărului de puncte şi s-a stabilit suma cuvenită conform soft-ului realizat cu Compartimentul Sisteme Informatice prin 
programul Asist3. 
- S-a asigurat rambursarea contravalorii serviciilor medicale conform bugetului alocat. 
- S-a asigurat încadrarea în bugetul alocat pentru medicina primară în anul 2009. 
- S-a verificat corectitudinea întocmirii facturii şi recalculării acesteia în cazul existenţei notei de constatare şi a notificării. 
- S-au întocmit note de constatare şi notificări cu precizarea neregulilor constatate. 
- S-au întocmit note de fundamentare pentru lichidarea cheltuielilor pentru plăţile lunare şi regularizările trimestriale. 
- S-au întocmit situaţiile solicitate de CNAS şi orice alte situaţii specifice activităţii biroului, solicitate de conducerea CASMB 
- S-au întocmit fişele postului şi rapoatrele de evaluare pentru salariaţii biroului. 
- S-a întocmit circuitul documentelor şi transmiterea corespondenţei conform ultimilor decizii. 
- S-a participat la cursurile organizate de SIVECO pentru instruirea traineri în operare şi administrare, aplicaţii SIUI. 
- Facturi primite: 18.362 din care 1.342 PNESS. 
- Notificări: 54 Note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor: 1001 
- S-a efectuat calculul debitelor pentru decedaţi, aflaţi pe listele medicilor de familie, întocmindu-se facturi de stornare şi note de constatare 
conform deciziei PDG. 
- S-au efectuat plăţi furnizorilor de servicii în asistenţa medicală primară în suma de: 93.138.000,00 lei din care  233.000,89 plata PNESS 
 
Alte activităţi 
Personalul biroului a fost angrenat în actiuni de control la farmacii  
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Analiza Swot (comună pentru cele 2 birouri): 
Puncte tari: personalul Birourilor este pregătit să facă faţă schimbărilor de activitate 
- personalul are experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale 
Puncte slabe: Calculatoarele existente în dotarea birourilor sunt uzate fizic şi moral. 
- procesul de arhivare este un mare consumator de timp; 
- operarea in SIUI este mare consumatoare de timp; datele referitoare la asiguraţi în SIUI nu sunt actualizate; 
- personalul este insuficient pentru a realiza obiectivele din ROF; 
- personalul este angajat şi în alte activităţi decât cele prevăzute în ROF 
Oportunitati: - experienţa de lucru a personalului care a lucrat şi în alte structuri ale CASMB, 
Ameninţări: - există riscul nerealizării obiectivelor din cauza insuficienţei numerice a personalului şi angajării acestuia în activitatea altor servicii; 
                     - există riscul decontarii incorecte în SIUI 
 
Concluzii şi propuneri : 
Propunem ca: - angajaţii să fie implicaţi strict în activităţile stabilite prin ROF structurii 
                        - actualizarea în SIUI a bazei de date referitoare la statutul asiguraţilor  
 
 
 
Farmacii 
 
 
Biroul Contractare Farmacii 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2009 
Număr contracte/2008 prelungite prin acte adiţionale (01.01.2009 – 22.04.2009) = 318 SOCIETATI FARMACEUTICE (728 FARMACII) 
Număr de contracte/2009: 
- Încheiate la data de 23.04.2009 = 315 SOCIETATI FARMACEUTICE (718 FARMACII) 
- Încheiate in perioada 23.04.2009 – 31.12.2009 = 318 SOCIETATI FARMACEUTICE (718 FARMACII) 
- În derulare = 303 SOCIETATI FARMACEUTICE (700 FARMACII) 
Număr de contracte: 
- Reziliate = 9 
- Fuzionate prin preluare fond comerţ = 0 
- Încetare activitate = 6 
Număr de Acte Adiţionale = 19.733 
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Acte Adiţionale încheiate pentru: 
- Prelungirea contractului şi a actelor adiţionale/2008 aferente medicamentelor şi materialelor sanitare eliberate în programele de sănătate pentru 
lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2009 (boli cronice, diabet zaharat, oncologie, posttransplant); 
- regularizarea lunară a valorii de contract aferente prelungirii contractului/2008 pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2009; 
- suplimentarea valorii lunare de contract aferente prelungirii contractului/ 2008 pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2009; 
- regularizarea valorii actului adiţional pentru eliberarea medicamentelor aferente bolilor cronice aferente prelungirii contractului/ 2008 pentru lunile 
ianuarie, februarie, martie, aprilie 2009; 
- regularizarea valorii actului adiţional pentru programele naţionale de sănătate; 
- regularizarea lunară a valorii lunare de contract /2009; 
- regularizarea valorii lunare a actelor adiţionale pentru eliberarea lunară a medicamentelor aferente: 
o programului naţional de diabet zaharat - medicamente antidiabetice orale/ 2009, 
o programului naţional de diabet zaharat - antidiabetice de tipul insulinelor / 2009, 
o programului naţional de diabet zaharat - componenta antidiabetice orale şi insulină/2009 
o testelor de automonitorizare a glicemiei/2009 
o programului naţional de oncologie - medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor oncologici/ 2009, 
o programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană / 2009 - medicamentele pentru tratamentul în ambulatoriu al 
bolnavilor transplantaţi 
o programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis /2009 – medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu a următoarelor 
boli: 
 mucoviscidoza 
 epidermoliza buloasă 
 scleroza laterala 

- regularizarea valorii lunare a actelor adiţionale pentru eliberarea medicamentelor aferente 
o bolilor cronice/ 2009 
o compensate 90% din sublista B pentru pensionarii cu pensie sub 600 lei /2009 (700 lei începând cu luna iunie 2009) 
- încheierea actelor adiţionale de modificare a datelor ce figurează în contractul încheiat iniţial (reprezentant legal, sediu social, cont trezorerie, 
modificare adresa punct de lucru, introducere punct de lucru, excludere punct de lucru, introducere personal, excludere personal, modificare 
program de lucru, modificare farmacist şef) 
- încheierea de acte adiţionale pentru: eliberarea medicamentelor aferente bolilor cronice, eliberarea medicamentelor antidiabetice orale, 
eliberarea medicamentelor pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat cu antidiabetice de tipul insulinelor, eliberarea 
medicamentelor pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor oncologici şi pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi 
- Acte adiţionale pentru modificările legislative ale contractului cadru şi normelor de aplicare pe 2009. 
- Notificări, rezilieri contracte 
- Actualizarea zilnică a modificărilor survenite în derularea contractului cu furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, pe site-ul CASMB. 
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- Introducerea de date în aplicaţia SIUI în vederea asigurării procesului de raportare lunară a furnizorilor de medicamente. 
- S-au analizat şi soluţionat toate sesizările scrise primite de la furnizorii de medicamente. 
- S-au întocmit raportări pentru CASMB şi CNAS. 
- S-au efectuat referate. 
- S-a comunicat Biroului Decontare Farmacii şi Biroului Buget orice modificare apărută în contractele existente şi situaţia actualizată a acestora. 
- Încheiere de acte adiţionale cu furnizorii de medicamente şi materiale sanitare privind cesionări de creanţe către terţi. 
 
S-au verificat, din punct de vedere medical, 2.110.009 prescripţii medicale depuse de furnizorii de medicamente la CASMB în vederea decontării 
acestora. 
S-au informat permanent furnizorii de medicamente asupra condiţiilor de contractare şi a legislaţiei în vigoare. 
S-au certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii Notele de Fundamentare întocmite de Biroul Decontare Farmacii. 
S-a asigurat Registratura în Sediul Gorj al CASMB, în anul 2009 înregistrându-se un număr de 2.868 documente. 
 
 
Biroul Decontare Farmacii 
 
Activitatea Biroului Decontare Farmacii: 
- s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor si a procedurilor interne de lucru 
aprobate; 
- a constat in decontarea serviciilor efectuate in baza contractelor incheiate cu furnizorii de medicamente.  
 
Obiective ale activitatii de decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală in tratamentul ambulatoriu: 
- primirea raportărilor lunare ale consumurilor de medicamente, de la furnizorii de servicii aflaţi in relaţie contractuală cu CASMB in termenle 
stabilite de legislatia in vigoare; 
- verificarea corectitudinii întocmirii raportărilor de către furnizorii de medicamente conform prevederilor actelor normative in vigoare; 
- evidenţa raportărilor pentru fiecare furnizor de medicamente în parte; 
- intocmirea Notelor de Fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu servicii medicale, Capitolul 6605, Subcapitolul 03, paragraf 01, 02 şi 03 in 
vederea ordonanţării si plaţii serviciilor medicale prestate de furnizori; 
- stabilirea valoriilor orientative a contractelor de furnizare medicamente in tratamentul ambulatoriu, a actelor adiţionale pentru eliberarea 
medicamentelor si materiale sanitare aferente programelor nationale de sanatate, conform prevederilor actelor normative in vigoare; 
- stabilirea valoriilor contractelor de furnizare medicamente in tratamentul ambulatoriu, a actelor adiţionale pentru eliberarea medicamentelor si 
materiale sanitare aferente programelor nationale de sanatate in urma regularizarii lunare a valoriilor de contract  functie de consum lunar inregistrat 
de furnizorii de servicii. 
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Activităţi desfăşurate în anul 2009 
- înregistrarea facturile care au ataşate borderourile cu reţete, depuse de către furnizorii de medicamente în limita valorilor orientative lunare de 
contract şi/sau la nivelul realizat pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, medicamente antidiabetice orale şi/sau a medicamentelor 
antidiabetice de tipul insulinelor şi a materialelor sanitare pentru bolnavii diabetici, medicamente pentru tratamentul stării posttransplant, 
medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente pentru tratamentul persoanelor cu infecţie 
HIV/SIDA, medicamente corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice pentru care se necesita aprobarea de către comisiile 
constituite în acest sens la nivel CNAS, medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare – mucoviscidoză, epidermoliză buloasă şi 
scleroză laterală amiotrofică; 
- transmiterea facturile, borderourile centralizatoare şi a retetelor aferente acestora, comisiilor economico-medicale alcatuite din personalul Biroului 
Decontare Farmacii si Biroul Contractare Farmacii; 
- verificarea concordanţei dintre valorile reţetelor şi cele trecute în facturile şi borderourile centralizatoare transmise de farmacii; 
- întocmirea notelor de constatare şi notificărilor, cu precizarea diferenţelor +/- stabilite in functie de deficientele constatate din punct de vedere 
medical sau ca urmare a greşelilor de calcul; 
-  calcularea bunului de plata al facturii  tinand cont de existenţa deficientelor inscrise in Nota de Constatare şi in Notificare; 
- certificarea in  privinta realităţii, regularităţii şi legalităţii calculului Notelor de Fundamentare; 
- inregistrarea facturi de storno, ca urmare a notelor de constatare, în care se precizează diferenţele  + / - consatate din punct de vedere medical 
sau economic; 
- Participarea la activitatea de contractare pentru anul 2009 cu furnizorii de medicamente; 
- întocmirea rapoartelor lunare/trimestriale/anuale ale consumului de medicamente din programul SIUI; 
- monitorizarea zilnică/săptămanală/ a consumul de medicamente şi raportarea zilnică/săptămanală a consumului de medicamente la CNAS; 
- arhivarea facturile furnizorilor de medicamente, înregistrate la CASMB; 
- emiterea răspunsurilor la sesizări şi petiţii  pentru asiguraţi; 
- emiterea răspunsurilor la solicitările scrise ale furnizorilor de medicamente/CNAS; 
- emiterea răspunsurilor la adresele Serviciului Juridic Contencios – Biroul Regulamente şi Acorduri Internaţionale; 
- intocmirea situaţiilor statistice pentru CASMB si CNAS;  
- întocmirea situaţiilor trimestriale pentru CNAS; 
- participarea la activităţile de instruire SIUI; 
- intocmirea răspunsurilor conform notelor interne primite; 
- intocmirea lunară a  situaţiei privind deschiderea de credite bugetare  pentru luna următoare; 
- intocmirea Angajamentul bugetar  global si a Propunerea de angajare  a unei cheltuieli; 
 
Raportarea cheltuielilor 
Structura si nivelul cheltuielile cu medicamentele si materiale sanitare pentru anul 2009 se prezinta astfel: 
- Medicamente compensate si gratuite: 566.510,61 mii lei 
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- Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai 
din pensii de până la 700 lei pe lună: 15.459,43 mii lei 
- medicamente eliberate coresp. DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin Comisiile de experti ai CNAS : 93.118,96 mii lei 
- Medicamente si materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de 
sănătate cu scop curativ este de 311.455,83 mii lei, structurate astfel: 
o Program Diabet: 100.066,81 mii lei 
o Program Oncologie: 200.949,24 mii lei 
o Program Posttransplant: 8.286,94 mii lei 
o Program HIV/SIDA: 1.166,67 mii lei 
o Program Boli rare si sepsis: 986,17 mii lei 
 
Deficienţe: 
- procesarea datelor raportate de furnizorii de servicii medicale în programul informatic SIUI, se realizează greoi, conducând la un timp lung de 
aşteptare suportat atât de personalul angajat CASMB cât şi de către furnizori de servicii, cu consecinţe negative asupra eficienţei muncii şi a 
imaginii CASMB în relaţia cu furnizorii. 
- Metodologia actuală de corectare a prescripţiilor medicale cu/fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu presupune un timp prelungit 
de verificare având drept consecinţă acumularea de restanţe în raport cu termenele de plată, şi imposibilitatea transmiterii documentelor în vederea 
arhivării în spaţii proprii arhivării. 
 
Remediere: 
- inlocuirea echipamentelor informatice (hardware) 
- implementarea propunerilor de imbunatatire a programului informatic (software) 
- revizuirea metodologiei de verificare a prescriptiilor medicale 
 
 
 
 
 
Ambulatoriul de specialitate – Specialităţi clinice şi Medicină Dentară 
 
Biroul Contractare Specialităţi clinice şi Medicină Dentară 
 
Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor şi a procedurilor interne de 
lucru aprobate. 
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Monitorizarea contractelor în asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu: 
Situaţia contractelor în asistenţa medicală de specialitate în ambulatoriu pentru specialităţi clinice: 
Contracte în derulare la 31.12.2008: 463; 
Acte adiţionale prelungire ianuarie 2009: 462 pentru specialităţile clinice + 72 acte prelungire ecografie + plafon = 534 – încheiate în data 
31.12.2008 
Luna ianuarie 2009: 
Contracte în derulare la 31.01.2009: 462 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 1217, din care, 462 acte prelungire contracte, 462 acte regularizare valoare 
punct, 72 acte prelungire acte ecografie, 144 acte regularizare plafon ecografii,  72 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate in perioada 21.04.2008– 31.01.2009: 2714 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 0 
Contracte reziliate / încetate în perioada 21.04.2008– 31.01.2009: 4 
Contracte încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 0 
Luna februarie 2009: 
Contracte în derulare la 28.02.2009: 461 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.02.2009– 28.02.2009: 124, din care, 72 acte regularizare plafon ecografie, 62 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 21.04.2008– 28.02.2009: 2848 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.02.2009– 28.02.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 21.04.2008– 31.01.2009: 5 
Contracte încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 0 
Luna martie 2009: pregătirea pentru contractarea / 2009 
Luna aprilie 2009: 
Contracte în derulare la 22.04.2009: 460 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.04.2009– 30.04.2009: 544, din care, 460 acte regularizare valoare punct trim. I 2009, 70 acte 
regularizare plafon ecografie, 14 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 21.04.2008– 30.04.2009: 3392 
Contracte reziliate / incetate în perioada 01.03.2009– 30.04.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 21.04.2008– 30.04.2009: 6 
Contracte încheiate în perioada 23.04.2009– 30.04.2009: 474, din care 30 dosare în aşteptare fiind incomplete. 
Furnizori noi: 38 
Luna mai 2009: 
Contracte în derulare la 31.05.2009: 483 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.05.2009: 165, din care, 76 acte introducere ecografii, 65 acte regularizare plafon 
ecografie, 24 acte diverse 

 77 



Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 25 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 0 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.05.2009: 0 
Contracte incheiate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 10 
Luna iunie 2009: 
Contracte în derulare la 30.06.2009: 487 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.06.2009– 30.06.2009: 102, din care, 72 acte regularizare plafon ecografii, 30 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 30.06.2009: 267 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.06.2009– 30.06.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.06.2009: 2 
Contracte încheiate în perioada 01.06.2009– 31.06.2009: 6. 
Contracte noi în perioada 23.04.2009– 30.06.2009: 15; 
Luna iulie 2009: 
Contracte în derulare la 30.07.2009: 489 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 129, din care, 72 acte regularizare plafon ecografii, 57 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.07.2009: 392 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.07.2009: 4 
Contracte incheiate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 2. 
Luna august 2009: 
Contracte în derulare la 31.08.2009: 492 
Total acte adiţionale încheiate in perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 184, din care, 61 acte suplimentare plafon ecografii, 72 acte regularizare plafon 
ecografii, 51 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.08.2009: 577 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 3 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.08.2009: 7 
Contracte încheiate în perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 6. 
Luna septembrie 2009: 
Contracte în derulare la 30.09.2009: 491 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 123, din care, 72 acte regularizare plafon ecografii, 2 acte introducere 
aparatura ecografie, 49 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 30.09.2009: 700 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 3 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.09.2009: 10 
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Contracte încheiate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 4. 
Luna octombrie 2009: 
Contracte în derulare la 31.10.2009: 497 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 241, din care, 57 acte suplimentare ecografii, 72 acte regularizare plafon 
ecografii, 56 acte stabilire plafon noiembrie, 56 acte diverse 
Total acte adiţionale incheiate in perioada 23.04.2009– 31.10.2009: 941 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.10.2009: 13 
Contracte încheiate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 8. 
Luna noiembrie 2009: 
Contracte în derulare la 30.11.2009: 496 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.11.2009– 30.11.2009: 123, din care, 72 acte regularizare plafon ecografii, 51 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 30.11.2009: 1064 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.11.2009– 30.11.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.11.2009: 14 
Contracte încheiate în perioada 01.11.2009– 30.11.2009: 1. 
Luna decembrie 2009: 
Contracte în derulare la 31.12.2009: 494 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 675, din care, 72 acte regularizare plafon ecografii, 494 acte prelungire 
contracte, 70 acte prelungire acte ecografie, 39 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.12.2009: 1740 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 4 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.12.2009: 18 
Contracte incheiate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 3. 
 
Situaţia contractelor în asistenţa medicală pentru medicină dentară: 
Contracte în derulare la 31.12.2008: 323; 
Acte adiţionale prelungire ianuarie 2009: 320 pentru medicina dentară – încheiate în data 31.12.2008 
Luna ianuarie 2009: 
Contracte în derulare la 31.01.2009: 320 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 556, din care 235 regularizare luna decembrie 2008, 320 prelungire contract, 1 
act anulare sediu 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 25.04.2008– 31.01.2009: 2240 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 3 (neprelungite la cerere) 
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Contracte reziliate / încetate în perioada 25.04.2008– 31.01.2009: 15 
Contracte încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 0 
Luna februarie 2009: 
Contracte în derulare la 28.02.2009: 318 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.02.2009– 28.02.2009: 8 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 25.04.2008– 28.02.2009: 2248 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.01.2009– 28.02.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 25.04.2008– 28.02.2009: 17 
Contracte încheiate în perioada 01.01.2009– 31.01.2009: 0 
Luna martie 2009: pregătirea pentru contractarea / 2009 
Luna aprilie 2009: 
Contracte în derulare la 22.04.2009: 313 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.04.2009– 30.04.2009: 314, din care, 218 acte regularizare trim. I 2009, 31 acte suplimentare plafon 
aprilie, 1 act depăşire 5%, 1 act modificare cod parafă 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 21.04.2008– 30.04.2009: 2876 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.03.2009– 30.04.2009: 5 
Contracte reziliate / încetate în perioada 21.04.2008– 30.04.2009: 22 
Contracte încheiate în perioada 23.04.2009– 30.04.2009: 303, din care 6 dosare în aşteptare, fiind incomplete 
Furnizori noi: 6 
Luna mai 2009: 
Contracte în derulare la 31.05.2009: 302 
Total acte adiţionale încheiate in perioada 23.04.2009– 31.05.2009: 2 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 2 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.05.2009: 1 
Contracte încheiate în perioada 01.05.2009– 31.05.2009: 1 
Luna iunie 2009: 
Contracte în derulare la 31.06.2009: 301 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.06.2009– 30.06.2009: 3, din care, 1 act regularizare radiologie, 2 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.06.2009: 5 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.06.2009– 30.06.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.06.2009: 2 
Contracte încheiate în perioada 01.06.2009– 31.06.2009: 0. 
Contracte noi în perioada 23.04.2009– 30.06.2009: 0; 
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Luna iulie 2009: 
Contracte în derulare la 31.07.2009: 301 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 304, din care, 260 acte regularizare, 35 acte suplimentare, 4 acte diminuare, 1 
act regularizare radiologie, 4 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.07.2009: 309 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.07.2009: 3 
Contracte încheiate în perioada 01.07.2009– 31.07.2009: 1. 
Luna august 2009: 
Contracte în derulare la 31.08.2009: 301 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 4, din care, 1 act schimbare reprezentant legal, 1 act includere / excludere 
medic, 2 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.08.2009: 313 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 0 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.08.2009: 3 
Contracte încheiate în perioada 01.08.2009– 31.08.2009: 0. 
Luna septembrie 2009: 
Contracte în derulare la 30.09.2009: 301 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 6 (diverse) 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 30.09.2009: 319 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 0 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.09.2009: 3 
Contracte incheiate în perioada 01.09.2009– 30.09.2009: 0. 
Luna octombrie 2009: 
Contracte în derulare la 31.10.2009: 298 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 300 acte regularizare trim III 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.10.2009: 619  
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 3 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.10.2009: 6 
Contracte incheiate în perioada 01.10.2009– 31.10.2009: 0. 
Luna noiembrie 2009: 
Contracte în derulare la 30.11.2009: 298 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.11.2009– 30.11.2009: 60 acte, din care 54 acte transfer sume, 1 act regularizare, 5 acte diverse 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 30.11.2009: 679  
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Contracte reziliate / încetate în perioada 01.10.2009– 30.11.2009: 0 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 30.11.2009: 6 
Contracte încheiate în perioada 01.11.2009– 30.11.2009: 0. 
Luna decembrie 2009: 
Contracte în derulare la 31.12.2009: 297 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 553 acte, din care 255 acte suplimentare plafon decembrie 2009, 297 acte 
prelungire contracte, 1 act regularizare Rx 
Total acte adiţionale încheiate în perioada 23.04.2009– 31.12.2009: 1232 
Contracte reziliate / încetate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 1 
Contracte reziliate / încetate în perioada 23.04.2009– 31.12.2009: 7 
Contracte incheiate în perioada 01.12.2009– 31.12.2009: 0. 
 
Motive acte adiţionale: introducere / excludere medici, asistenţi, personal activităţi conexe, modificare program, regularizare trimestrială, modificare 
cod parafa, schimbare sediu, modificare nume furnizor, modificare cod IBAN, prelungire contract 2008, prelungire contract 2009. 
 
Contractarea serviciilor medicale în asistenţa medicala în ambulatoriu pentru specialităţile clinice şi medicina dentară:  
Primirea documentelor depuse de furnizori în vederea contractării de servicii medicale cu CAS-MB pentru anul 2009;  
Total nr. dosare depuse: Amb. Spec. 482 
Med. Dentară: 305 
Total nr. dosare verificate şi admise: Amb. Spec. 474 
Med. Dentară 303 
Total nr. dosare verificate şi respinse: Amb. Spec. 8 
Med. Dentară: 2 
 
 
 
 
 
Structura contractelor pe tipuri de asistenţă 
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494

297 contracte amb spec
31.12.2009
contracte med dentara
31.12.2009

 

473

21
nr contr amb spec cu unităţi
organizate conform OG 124/98
republicata cu modif icările ulterioare
31.12.2009

nr contr amb spec cu unitati cu
personalitate juridica 31.12.2009

 
 
 
Structură contracte pe tipuri de furnizori aflati în contract cu CASMB / 2009 
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293

4 nr contr med dentară cu unităţi
organizate conform OG 124/98
republicata cu modif icările
ulterioare 31.12.2009

nr contr med dentară cu unitati
cu personalitate juridica
31.12.2009

 
 
 
Verificarea şi validarea documentelor depuse de furnizori în vederea contractării de servicii medicale cu CASMB: 
- Înregistrarea cererilor privind încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu şi medicina dentară 
- Înregistrarea cererilor privind includeri, excluderi modificare cont bancar, cod parafă, modificare program, etc, în vederea încheierii actelor 
adiţionale. 
- Completarea dosarelor de contractare pentru specialităţile clinice şi medicina dentară cu documentele reînnoite 
- Întocmire acte adiţionale 
- Întocmire adrese încetări contracte 
- Transmitere documente către Biroul Decontare omonim 
- Informarea furnizorilor cu privire la derularea contractelor 
- pregătirea dosarelor în vederea arhivării. 
- întocmirea actelor adiţionale (diminuare, prelungire contract), notificări 
- transmiterea documentelor către Biroul Decontare omonim 
- informarea furnizorilor cu privire la derularea contractelor 
- verificarea datelor introduse de furnizorii de servicii medicale de specialitate pentru specialităţile clinice şi medicină dentară în baza de date 
implementată de CASMB 
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- introducerea datelor din contractele furnizorilor de servicii medicale de specialitate pentru specialităţile clinice şi medicină dentară în baza de 
date SIUI 
 
Activitatea de primire, verificare şi validare a raportărilor lunare ale medicilor de specialitate specialităţi clinice şi medicină dentară: 
- s-au primit raportările lunare de la furnizorii de servicii medicale care au încheiat contract cu CASMB; 
- s-au verificat raportările în conformitate cu contractele încheiate, cu Contractul-cadru şi Normele metodologice în vigoare; 
- s-au întocmit note de constatare a neregulilor constatate la raportare; 
- s-au introdus în fişier Excel numărul de consultaţii, servicii şi numărul de puncte aferente fiecărui medic de specialitate, conform raportării lunare, 
în vederea întocmirii situaţiilor trimestriale solicitate de CNAS. (OBS: nu există program informatic de prelucrare a raportărilor pentru specialităţile 
clinice) 
- s-au descărcat raportări lunare pentru medicina dentară în Atlas Client 
- s-au descărcat raportări lunare pentru specialităţile clinice în aplicaţia SIUI 
 
Structura comparată a contractelor pe tipuri de asistenţă 
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Alte activităţi: 
- s-au întocmit rapoartele lunare de activitate 
- s-au arhivat biletele de trimitere aferente raportărilor lunare pentru specialităţi clinice; 
- s-a răspuns la sesizări şi petiţii  pentru asiguraţi: 45 
- s-a răspuns la adresele Serviciului Regulamente şi Acorduri Internaţionale 
- s-au întocmit situaţiile trimestriale pentru CNAS privind activitatea trim. I, II, III 2009 
- s-au introdus în fişier Excel numărul de consultaţii, servicii şi numărul de puncte aferente fiecărui medic de specialitate, conform raportării lunare, 
în vederea întocmirii situaţiilor trimestriale solicitate de CNAS. (OBS: nu există program informatic de prelucrare a raportărilor pentru specialităţile 
clinice) 
- s-a participat la activitatea de evaluare şi control a furnizorilor de servicii medicale 
- s-a participat la activităţile de instruire SIUI 
- s-au verificat datele introduse în aplicaţia SIUI şi s-au întocmit rapoarte de asistenţă tehnică 
- s-au elaborat proceduri de lucru 
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- s-au întocmit răspunsuri conform notelor interne primite 
Structura consultaţiilor şi serviciilor acordate în asistenţa medicală de specialitate pentru specialităţile clinice şi medicină dentară 
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Analiza Swot (comună pentru cele 2 birouri): 
Puncte tari: 
- personalul Birourilor este pregătit să facă faţă schimbărilor de activitate 
- - personalul are experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale 
 
Ppuncte slabe: 
- lipsa unui program informatic pentru prelucrarea raportărilor aferente furnizorilor de servicii medicale pentru specialităţi clinice; 
- procesul de arhivare este un mare consumator de timp;  
- personalul este insuficient pentru a realiza obiectivele din ROF; 
- personalul este angajat şi în alte activităţi decât cele prevăzute în ROF 
- uzura calculatoarelor şi a imprimantelor din dotare 
- procesul de completare a bazei de date SIUI este un mare consumator de timp şi până la acest moment programul nu este complet funcţional;  
 
Oportunităţi: - experienţa de lucru a personalului care a lucrat şi în alte structuri ale CASMB,  
Ameninţări: - există riscul nerealizării obiectivelor din cauza insuficienţei numerice a personalului şi a angajării acestuia în activitatea altor servicii; 
 
Concluzii şi propuneri: 
Propunem ca angajaţii să fie implicaţi strict în activităţi legate de statutul Birourilor. 
 
 
 
Biroul Decontare Ambulatoriul Clinic şi Medicină Dentară 
 
Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor şi a procedurilor interne de 
lucru aprobate. 
Biroul are 7 salariaţi, din care: 1 şef birou, 5 pentru activitatea din ambulatoriul de specialitate, 1 pentru activitatea de medicină dentară. 
 
Obiective avute in vedere la desfasurarea activitatii pe 2009 si gradul lor de realizare 
• Realizarea unei bune executii bugetare. In anul 2009 executia bugetara a fost de   100%. 
• Decontarea corectă din punct de vedere economic a serviciilor medicale conform contractului cadru şi a normelor de aplicare şi la termenul 
prevăzut în contractul furnizorilor din asistenţă medicală de specialitate pentru specialităţi clinice şi medicină dentară. – realizat 100% 
• Încadrarea în termenele prevăzute pentru situaţiile către conducerea CASMB, către CNAS şi alte instituţii; -acest obiectiv a fost realizat în 
proporţie de 100%. 
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Indicatori de performanţă şi gradul de realizare al acestora, pentru perioada evaluată 
- Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor: 
  Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 100% 
  Medicină dentară: 100% 
- Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise: 
  Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 100% 
  Medicină dentară: 100% 
- Controlul datelor raportate pentru servicii medicale în vederea decontării, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii 
medicale: 
  Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 100% 
  Medicină dentară: 100% 
 
Contravaloarea serviciilor medicale din asistenţa de specialitate clinică şi medicină dentară decontate în 2009 a fost de 68.332.000,00 lei din care 
pe tipuri de asistenţă medicală: 
  Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 63.594.mii lei 
  Medicină dentară: 4.738.mii lei 
 
Activitatea de decontare servicii medicale: 
- facturi înregistrate 11.158 din care pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale: 
  - ambulatoriul de specialitate clinică: 7.514 
  - medicină dentară: 3.644 
  - raportari depuse şi verificate din punct de vedere economic: 9.303 
  - întocmire note de constatare: 883 
  - întocmire note de fundamentare: 883 
- întocmire note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, întocmite conform legii finanţelor publice şi a normelor de 
aplicare - 463, din care: 
  - ambulatoriul de specialitate clinică: 358 
  - medicină dentară: 105 
- s-a urmărit încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 transmis de CNAS. 
- s-au verificat din punct de vedere economic raportările depuse lunar de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate pentru 
specialităţile clinice şi medicina dentară;  
- s-a decontat corect şi la timp contravaloarea serviciilor medicale validate din punct de vedere medical, atât la valoarea estimată lunar cât şi la 
valoarea definitivă trimestrial furnizorilor din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice; 
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- s-a decontat corect şi la timp contravaloarea serviciilor medicale validate din punct de vedere medical şi s-a urmărit încadrarea în plafoanele 
stabilite furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară; 
- s-au descărcat raportări lunare specialităţi clinice în format excel şi s-au salvat: 
- s-a verificat concordanţa dintre valorile din formulare şi cele trecute în factura transmisă de către furnizor; 
-s-a verificat valoarea facturii şi recalcularea acesteia în cazul existenţei notei de constare şi a notificării; 
- s-au întocmit note de constatare şi notificări cu precizarea neregulilor valorice constatate; 
- s-au întocmit note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale pentru efectuarea decontării şi s-au înregistrat; 
- s-au verificat notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale şi au fost certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi 
legalităţii; 
- s-au verificat documentele anexate notei de fundamentare şi au fost certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii calculului la factură; 
- s-au dus la îndeplinire deciziile emise de PDG al CASMB; 
- s-au introdus în fişier Excel numărul de puncte aferente consultaţiilor, serviciilor şi gradului profesional, conform raportării lunare, în vederea 
întocmirii situaţiilor trimestriale solicitate de CNAS. (Obs: nu există program informatic de prelucrare a raportărilor pentru specialităţile clinice) 
- s-au întocmit riguros şi la timp situaţiile statistice trimestriale solicitate de CNAS: privind situaţia punctajului realizat pentru stabilirea valorii 
definitive a punctului pe trimestru (anexa 2 d), iar în vederea evaluării activităţii medicale pe tipuri de asistenţă medicală centralizarea numărului de 
puncte pe specialităţi, grad profesional şi program de lucru (anexele 2.1,2.1.a. ,2.1.b ,2.6) sau de conducerea CASMB prin Nota internă 
5.884/14.02.2006 privind verificarea si validarea raportarilor lunare depuse de furnizori în urma controalelor efectuate la sediul furnizorilor de sevicii 
medicale. 
- s-au respectat procedurile de lucru; 
- s-a întocmit şi verificat angajamentul bugetar global şi propunerea de angajare a unei cheltuieli pentru serviciile medicale din ambulatoriu de 
specialitate pentru specialităţile clinice şi medicina dentară 
 
Alte activităţi: 
- participarea la activitatea de contractare a serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice şi medicina dentară 
pentru anul 2009. 
- participarea la ctivitatea de control a furnizorilor; 
- evaluarea personalului din cadrul biroului; 
- intocmirea de acte aditionale la fişa postului; 
- actualizarea procedurilor interne de lucru 
- s-a raspuns în termen la notele interne; 
- arhivarea raportărilor furnizorilor  
- participarea la activitatea de control la sediul furnizorilor 
- s-au inregistrat documentele intrate / ieşite din cadrul biroului  
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Analiza comparativă cu anul 2008: lei 
TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ 2008 2009 
Sume decontate - clinic 71.690.000 63.594.000
Sume decontate - medicină dentară 6.336.000 4.738.000
Credite bugetare alocate - clinic 71.690.000 63.594.000
Credite bugetare alocate - medicină dentară 6.336.000 4.738.000
Facturi înregistrate  12780 11158
Raportări verificate 10059 9303
Note de fundamentare 474 463

 
Analiza Swot (comună pentru cele 2 birouri): 
Puncte tari: - personalul Birourilor este pregătit să facă faţă schimbărilor de activitate 
Personalul are experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale 
 
Puncte slabe: 
- lipsa unui program informatic pentru prelucrarea raportărilor aferente furnizorilor de servicii medicale pentru specialităţi clinice; 
- procesul de arhivare este un mare consumator de timp;  
- personalul este insuficient pentru a realiza obiectivele, datorita cresterii numarului de furnizori in contract cu CASMB; 
- personalul este angajat şi în alte activităţi decât cele prevăzute în ROF 
- uzura calculatoarelor şi a imprimantelor din dotare 
- lipsa unui copiator 
- procesul de completare a bazei de date SIUI este un mare consumator de timp .  
 
Oportunităţi: - experienţa de lucru a personalului care a lucrat şi în alte structuri ale CASMB,  
 
Ameninţări: - există riscul nerealizării obiectivelor din cauza insuficienţei numerice a personalului şi a angajării acestuia în activitatea altor servicii; 
 
Concluzii şi propuneri: 
- Propunem ca angajaţii să fie implicaţi strict în activităţi legate de statutul Birourilor . 
- Imbunatatirea softului SIUI 
- Participarea la cursuri de perfectionare 
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Structura sumelor decontate în anul 2009 comparativ cu anul 2008, pentru cele 2 tipuri de asistenţă 
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Structura creditelor bugetare alocate  în  anul 2008 si in anul 2009  pentru cele 2 tipuri de asistenţă 
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Servicii Medicale Paraclinice 
 
Biroul Contractare Servicii Paraclinice 
 
Personal angajat la 31.12.2009: 1 şef birou, 3 consilieri superiori, 1 consilier asistent, 1 referent asistent. 1 consilier şi un referent se află în 
concediu creştere copil 
 
Obiective: 
• Desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind încheierea contractelor pentru furnizare de servicii paraclinice, acte adiţionale 
ecografie/EKG, radiografii dentare, acte adiţionale servicii paraclinice la contractile de spital, activităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor: 
• Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii acestora, precum şi actualizarea lor pe 
parcursul derulării; 
• Întocmirea şi aplicarea metodologiilor, precum şi a procedurilor de lucru aprobate; 
• Constituirea bazei de date corespunzătoare şi înregistrarea informaţiilor necesare activităţii ulterioare, informaţii referitoare la evidenţa furnizorilor 
de servicii paraclinice aflaţi în contract; 
• Asigurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori 
în vederea decontării serviciilor medicale paraclinice prestate în baza contractelor încheiate; 
• Asigurarea corespondenţei cu furnizori de servicii medicale, alte instituţii publice 
 
Activităţi desfăşurate în anul 2009 
La contractarea din data de 30.04.2009: 

 Servicii medicale paraclinice: 
- s-au depus şi verificat 160 de oferte  
- s-au admis 149 de oferte  
- s-au respins 11 oferte, din care în urma procedurii de contestaţie 5 oferte s-au admis, iar restul de 6 oferte s-au respins 
- nr. total de contracte încheiate la 30.04.2009 = 154 

 Servicii medicale paraclinice- acte adiţionale ecografie la contractele de servicii medicale clinice: 
- s-au depus şi verificat 80 de oferte 
- s-au admis 77 de oferte 
- s-au respins 3 oferte 
- nr. total de acte adiţionale încheiate la 30.04.2009 = 77 

 Servicii medicale paraclinice- acte adiţionale ecografie/EKG la contractele de medicină primară: 
- s-au depus şi verificat 34 de oferte 
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- s-au admis 29 de oferte 
- s-au respins 5 oferte, din care in urma procedurii de contestaţie 1 oferta a fost admisa si 4 respinse 
- nr. total de acte adiţionale încheiate la 30.04.2009 = 30 

 Servicii medicale paraclinice- act adiţional radiografie dentară şi panoramică la contractul de medicină dentară: 
- s-au depus şi verificat 2 oferte  
- s-a admis 1 ofertă 
- s-a respins 1 ofertă 
- nr. total de acte adiţionale încheiate la 30.04.2009 = 1 
 

 Servicii medicale paraclinice- acte adiţionale la contractele de spital: 
- nr. total de acte adiţionale la 30.04.2009 = 8 
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În data de: 
- 25.08.2009 ca urmare a cererii furnizorului CMI DR. IACOBESCU ANCA CRISTINELA referitoare la modificarea formei de organizare din CMI în 
SC, astfel a incetat contractul P0022/2009 şi s-a încheiat contractul P0227/2009, reprezentat de furnizorul SC CMI DOCTOR IACOBESCU C. 
ANCA SRL; 
- 15.10.2009 s-a depus cererea cu nr. 27278 privind solicitare incheiere de contract din partea furnizorului SC EUROCLINIC CONSULTING SRL, în 
urma analizării dosarului acesta s-a validat şi s-a încheiat contract de servicii medicale paraclinice cu data de 02.12.2009; 
 
În ceea ce priveşte numărul de contracte reziliate/ încetate, la 31.12.2009: 
Investigaţii paraclinice: 
  contracte incetate la cerere: 5 – la cerere, 2 – reziliate. 
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  acte adiţional ecografie la contractele de servicii medicale clinice:6 - încheiate la cerere, 1 - reziliat. 
  act adiţional ecografie/EKG la contractele de medicină primară: 2 - încetate la cerere, 2 - reziliate. 
 
Contracte aflate în derulare la data de 31.12.2009, este de: 
− 152 furnizori de servicii medicale paraclinice 
− 72 furnizori act adiţional ecografie  servicii medicale clinice 
− 26 furnizori act aditional ecografie/EKG la contractele de medicină primară 
− 33 acte adiţionale – hemoglobină glicozilată 
− 8 acte adiţionale pentru investigaţii paraclinice la contractele de spital 
− 1 act aditional radiografii dentare la contractul de medicina dentara 
− 1 furnizor - explorări funcţionale 
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Medici aflaţi în relaţie contractuală cu CASMB, la 31.12.2009: 

 asistenţă medicală paraclinică: 468 
 acte adiţionale ecografie la contractele de servicii medicale clinice: 122 
 acte adiţionale ecografie/EKG la contractele de medicina primara: 32 
 act adiţionale radiografii dentare la contractele de medicina dentara: 2 

 96 



 act adiţional servicii paraclinice la contractul de spital: 45 
 
Acte adiţionale încheiate, până la 31.12.2009: 

 2222 acte adiţionale incheiate la contractele de furnizare investigaţii paraclinice, care cuprind (acte adiţionale de regularizare, acte adiţionale de 
suplimentare, acte privind introduceri/ excluderi de puncte de lucru, personal, analize, aparatură medicală, acte adiţionale privind modificări în 
denumirea societăţii, schimbare reprezentant legal, schimbare cont trezorerie/ bancă, schimbare sediu social, etc.), defalcate astfel: 
- acte adiţionale de redistribuire - 69; 
- acte adiţionale prelungire contract 2009 -152; 
- acte adiţionale prelungire hemoglobină 2009 - 33; 
- acte adiţionale regularizare -1211; 
- acte adiţionale suplimentare - 425; 
- acte adiţionale regularizare hemoglobina -132; 
- acte adiţionale suplimentare hemoglobină - 33; 
- alte categorii de acte adiţionale -167; 
 
Alte activităţi: 
1. s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare, atât pentru activitatea curentă pentru paraclinic cât şi pentru hemoglobină glicozilată, 
acte adiţionale spitale; 
2. intocmirea notelor de calcul pentru cetatenii care au depus cereri de rambrusare cheltuieli; 
3. recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au constestat punctajul obţinut; 
4. întocmirea regularizărilor lunare (diminuarea şi  realocarea sumelor neconsumate); 
5. introducere documentelor în formatul on line şi SIUI. 
6. arhivare bilete de trimitere; 
 
Analiza comparativă cu anul 2008: 
- creşterea numărului de contracte, astfel: 
- investigaţii paraclinice : de la 149 la 154 ( o creştere de 3,24 %) 
- acte adiţionale ecografii : de la 72 la 77 ( o crestere de 6,49 %) 
- acte adiţionale la contractele de asistenţă medicală spitalicească : de la 7 la 8 ( o creştere de 12%) 
- creşterea numărului de angajaţi din cadrul biroului CSP: de la 5 angajati în 2008, la 6 angajaţi în 2009. 
 
Analiza SWOT: 
Puncte tari: 
 - personal eficient şi cu experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale; 
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 - în comparatie cu anii precedenţi, îmbunătăţirea dotării biroului cu calculatoare. 
 - o bună colaborare cu structurile ierarhic superioare, cât şi cu biroul omolog; 
 - proceduri de operarea bine definite şi eficiente; 
Puncte slabe: 
 - Sistemul Unic Integrat se derulează foarte greu, fapt care duce la întârzierea prelucrării datelor referitoare la raportările furnizorilor, dar şi 
referitoare la modificările privind derularea relaţiei contractuale; 
 - Cantitatea foarte mare de informaţii care trebuiesc prelucrate (introducere documente de contractare, cat şi acte adiţionale în on line şi SIUI, 
verificare bilete de trimitere, validarea şi decontarea la termen a raportărilor furnizorilor), nu ne permite acoperirea 100% a situaţiilor propuse; 
 
 
Biroul Decontare Servicii Paraclinice 
 
Biroul Decontare Servicii Paraclinice: 2 consilieri superiori, 1 consilier asistent, 2 referenţi. 
 
Obiective: 
• Realizarea unei bune execuţii bugetare. În anul 2009 execuţia bugetară a fost de 100%. 
• Decontarea corectă şi la termenele prevăzute în contract a raportărilor de investigaţii paraclinice, acte adiţionale ecografie clinică, EKG, 
radiografii dentare, acte aditionale la contractele de asistenţă medicală spitalicească, hemoglobină glicozilată; Am estimat o pondere de 99,5% 
realizarea acestui obiectiv, din cauza plăţii cu întârziere a catorva facturi care au fost depuse cu întarziere conform cererilor aprobate . 
• Încadrarea în termenele prevăzute pentru documentele cerute de conducerea CASMB, CNAS,alte instituţii - obiectiv a fost realizat în proporţie de 
100%. 
 
Nr. facturi primite în 2009 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ NR. FACTURI 
PRIMITE 

NR. 
FACTURI 

STORNARE 
paraclinic si explorari functionale 2785 275 
ecografii- acte adiţionale la contractele de ambulatoriu de specialitate 895 55 
ecografii si ekg- acte aditionale la contractele de medicina primara 182 4 
hemoglobină glicozilată- acte adiţionale 271 0 
acte adiţionale spitale  171 28 
act aditional radiografie dentara 7 0 
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Nr. note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor – 2009 
TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ NR. NOTE DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND LICHIDAREA CHELTUIELOR 
paraclinic 261 
Ecografii - acte adiţionale ambulatoriu de specialitate 58 
ecografii si ekg - acte aditionale medicina primară 35 
hemoglobină glicozilată- acte adiţionale 16 
a.a. la contractul de spital pentru investigaţii paraclinice 35 
a.a. radiografii dentare 6 

 
Valoarea serviciilor cerute la decontare de furnizori şi valoarea serviciilor decontate  în 2009 

MII RON 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
VALOARE SERVICII 

DEPUSE SPRE 
DECONTARE 

VALOARE SERVICII 
DECONTATE 

paraclinic 114.119.282,63 114.050.583,04
ecografii- acte adiţionale 2.195.354,20 2.184.354,10
ecografii si ekg- acte aditionale medicina primara 78.491,30 78.486,81
hemoglobină glicozilată- acte adiţionale 734.151,60 734.151,60
act adiţional la contractul de spital pentru investigaţii paraclinice  1.749.110,29 1.729.015,17
a.a. radiografii dentare 3.058,05 3.058,05

 
 
Analiza realizării cheltuielilor efectuate pentru prestări servicii cu caracter medical (credite bugetare aprobate în 2009,  credite de angajament 
aprobate pentru 2009, valoare decontată): 

MII RON 
TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ CREDITE 

BUGETARE 
APROBATE 

(total an 2009) 

CREDITE DE 
ANGAJAMENT 
(pentru 2009) 

VALOAREA 
SERVICIILOR 

MEDICALE 
DECONTATE (2009) 

paraclinic+ecografii+ ekg+radiografii dentare 105.902 12.500 118.171
hemoglobină 644 644
a.a. spitale 2.045 1.729
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Controlul datelor raportate pentru servicii medicale în vederea decontării 
 

Tip asistenţă Prevederi- 
raportări 

Realizări - 
raportări efectuate

paraclinic 1.660 1.650
ecografii- acte adiţionale la contractele de asistenta medicala clinica 832 766
ecografie si ekg- acte aditionale medicina primara 240 205
hemoglobină glicozilată- acte adiţionale 408 289
a.a. spitale  85 83
a.a. radiografii dentara 8 7

 
Alte activităţi: 
 - s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare, atât pentru activitatea curentă pentru paraclinic cât şi pentru hemoglobină 
glicozilată, acte adiţionale spitale; 
-  participarea la procesul de contractare care a avut loc în perioada aprilie 2009 şi decembrie 2009; 
 - recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale paraclinice şi implicit a valorilor de contract  în funcţie de modificările apărute faţă de 
condiţiile iniţiale de la contractare; întocmirea regularizărilor lunare ( realocarea sumelor neconsumate); 
 - introducere documentelor în formatul on line şi SIUI. 
 
Analiza comparativă cu anul 2008: 
evolutia numărului de contracte, astfel: 
- investigaţii paraclinice : de la 149 la 152 ( o creştere de 2,01 %) 
- acte adiţionale ecografii : de la 72 la 72 ( mentinerea numarul de contracte) 
- acte aditionale ecografie si EKG : de la 0 la 26 ( introducerea acestui tip de acte aditionale) 
- acte adiţionale de hemoglobină glicozilată : de la  34 la 33 ( o scădere 0,03 %) 
- acte adiţionale la contractele de asistenţă medicală spitalicească : de la 7 la 8 ( o creştere de 14,28%) 
 
Analiza SWOT: 
Puncte tari: 
 - personal eficient şi cu experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale; 
Puncte slabe: 
 - lipsa unui soft informatizat eficient pentru verificarea raportărilor şi care să ofere posibilitatea realizării, într-un interval cât mai mic de timp, a 
situaţiilor solicitate de către forurile superioare;  
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Servicii Medicale Spitaliceşti şi Îngrijiri Medicale la Domiciliu 
 
Biroul Contractare + Biroul Decontare Servicii Medicale Spitaliceşti şi Îngrijiri la Domiciliu 
 
Personal angajat la 31.12.2009: 5 consilieri 
 
Contracte încheiate la data contractarii (29.04.2009):  
− spitale: 53 
− transport: 5 
− îngrijiri la domiciliu: 14 
Nr. contracte încetate/reziliate la 31.12.2009: 
− spitale: 0 
− transport: 2. (încetarea a 2 contracte prin reorganizarea furnizorilor si preluarea contractului de fuziune conform HG1562/2009) 
− îngrijiri la domiciliu: 2 (1 - la solicitarea furnizorului; 1 - reziliat de CASMB pentru nerespectarea clauzelor contractuale) 
 
Contracte în derulare la 31.12.2009: 
− spitale: 56 
− transport: 4 
− îngrijiri la domiciliu: 12 
 
Acte adiţionale la 31.01.2010: 
− servicii spitaliceşti: 459 
− dializă: 24 
− transport: 24 
− îngrijiri la domiciliu: 22 
 
Facturi primite în 2009 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ NR. FACTURI 
PRIMITE 

Spitale 1.260
Ambulanta si Transport 61
Programe Naţionale de sănătate 304
Îngrijiri medicale la domiciliu 110
Servicii de dializiză şi hemodializă 130
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Note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor 2009 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ Nr. Note de 
Fundamentare 

Spitale 170 
Ambulanta si Transport 50 
Programe Naţionale de sănătate 280 
Îngrijiri medicale la domiciliu 100 
Servicii de dializă şi hemodializă 80 

 
Valoarea serviciilor medicale realizate şi valoarea serviciilor decontate în 2009 

MII RON 
TIP ASISTENŢA MEDICALĂ Valoarea 

serviciilor 
medicale 
Realizate 

Valoarea 
Serviciilor 
medicale 
Decontate 

Spitale 1.741.418,7 1.408.639,01
Ambulanţă şi Transport 47.835.7 39.601
Programe Naţionale de sănătate-Spitale 174.717,29 174.717,29
Îngrijiri medicale la domiciliu 5.204 5.204
Servicii de dializă şi hemodializă 28.208,22 26.590

 
Analiza realizarii cheltuielilor efectuate pentru prestari servicii cu caracter medical (credite bugetare aprobate în 2009, credite bugetare 
angajate, valoare decontată): 

MII RON 
TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ CREDITE 

BUGETARE 
APROBATE 

CREDITE 
BUGETARE 
ANGAJATE 

VALOAREA 
SERVICIILOR MEDICALE 

DECONTATE 
Spitale 1.408.639,01 1.408.639,01 1.408.639,01
Ambulanta si Transport 39.601 39.601 39.601
Programe Naţionale de sănătate 174.717,29 174.717,29 174.717,29
Îngrijiri medicale la domiciliu 5.204 5.204 5.204
Servicii de dializă şi hemodializă 26.590 26.590 26.590

 
Pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu: 
− Nr. cereri de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, aprobate: 2.364 
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− Nr. cereri de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate: 2.200 
− Persoane beneficiare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu: 2.200 
 
Alte activităţi: 
− s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare; 
− participarea la procesul de contractare care a avut loc în aprilie 2009; 
− participarea la instruirea privind implementarea SIUI; 
− introducerea datelor unitatilor sanitare cu paturi la nivelul anului 2009 în SIUI 
 
Analiza SWOT: 
Puncte tari: 
− personal eficient şi cu experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale; 
− realizarea 100% a execuţiei bugetare pentru servicii medicale enumerate mai sus- la sfârşitul anului 2009; 
− In comparatie cu anii precedenti , imbunatatirea dotarii birourilor cu calculatoare. 
Puncte slabe: 
− pentru biroul DSMSAID-personal insuficient 
− pentru biroul CSUTID-personal insuficient 
 
Concluzii şi propuneri: angajarea de personal medical superior in biroul CSUTID 
 
 
 
Servicii Medicale de Reccuperare – Reabilitare şi Dispozitive Medicale 
 
Biroul Contractare Asistenţă Medicală de Recuperare – Reabilitare şi Dispozitive Medicale 
 
Personal angajat la 31.12.2009: 1 şef birou, 2 consilieri principali, 1 consilier asistent, 1 referent superior, 1 referent superior - pensionat din 
octombrie 2009. 
 
La contractarea din data de 27.04.2009: 
Servicii medicale recuperare-reabilitare: 
- s-au depus şi verificat 85 de oferte 
- s-au admis 73 de oferte 
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- s-au respins 12 oferte, din care în urma procedurii de contestaţie 2 oferte s-au admis, iar restul de 10 oferte s-au respins 
- nr. total de contracte încheiate la 27.04.2009 = 75 
- nr. Contracte încheiate ulterior = 2 
- nr. Total contracte incheiate= 77 
 
La contractarea din data de 23.04.2009: 
 Dispozitive medicale: 
- s-au depus şi verificat 66 de oferte  
- s-au admis 65 de oferte  
- s-a respins 1 oferta 
- nr. total de contracte încheiate la 23.04.2009 = 65 
- nr. contracte încheiate ulterior = 9 
- nr. total contracte incheiate= 74 
 
Contracte reziliate/ încetate, la 31.12.2009: 
Recuperare-reabilitare: 1 contract încetat, 2 contracte reziliate. 
Dispozitive medicale: 1 contract încetat, 3 contracte reziliate. 
 
Contracte aflate în derulare la data de 31.12.2009: 
− 74 furnizori de servicii medicale recuperare-reabilitare a sănătăţii 
− 70 furnizori de dispozitive medicale 
 
Medici aflaţi în relaţie contractuală cu CASMB, la 31.12.2009: 
Asistenţă medicală recuperare-reabilitare: 109 
 
Acte adiţionale încheiate, până la 31.12.2009: 
Recuperare-reabilitare: 679 
− acte adiţionale de reeşalonare a valorii de contract - 12; 
− acte adiţionale prelungire contract 2009 - 222; 
− acte adiţionale regularizare: 301; 
− acte adiţionale suplimentare: 144; 
Dispozitive medicale: 365 
− acte adiţionale prelungire contract 2009 -208; 
− acte adiţionale introducere nou aviz de functionare sau decizii de evaluare- 157; 

 104 



În ceea ce priveste numarul cererilor si deciziilor dispozitive medicale inregistrate pana la 31.12.2009: 
- nr. cereri inregistrate = 14.030 
- nr. decizii eliberate = 16.781 
 
Activităţile principale desfăşurate: 
− Desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind încheierea contractelor pentru furnizare de servicii recuperare-reabilitare şi dispozitive 
medicale, activităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor:  
− Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii acestora, precum şi actualizarea lor pe 
parcursul derulării; 
− Întocmirea şi  aplicarea metodologiilor, precum şi a  procedurilor de lucru aprobate; 
− Constituirea bazei de date corespunzătoare şi înregistrarea informaţiilor necesare activităţii ulterioare, informaţii referitoare la evidenţa furnizorilor 
de servicii recuperare-reabilitare şi dispozitive medicale, aflaţi în contract; 
− Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a oricăror alte situaţii 
specifice activităţii biroului; 
− Întocmirea de propuneri privind conţinutul mapelor de contractare şi propuneri de clauze contractuale specifice; 
− Menţinerea unei legături permanente cu Biroul Decontare omolog şi comunicarea către personalul din cadrul acestuia a oricăror modificări 
apărute în contractele existente precum şi situaţia actualizată a acestora; 
− Asigurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori 
în vederea decontării serviciilor medicale recuperare-reabilitare şi dispozitive medicale prestate în baza contractelor încheiate; 
− Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale, cu asiguraţii şi cu alte instituţii publice 
− Primirea şi asigurarea evidenţei raportărilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale recuperare-reabilitare şi dispozitive medicale; 
− Verificarea în baza de date a dosarelor pentru dispozitive medicale din punct de vedere al: 
   a. posibilităţii eliberării unei alte decizii DA/NU 
   b. termenul la care s-a eliberat altă decizie şi consemnarea acesteia pe formularul cererii tip. 
− Evidenţa electronică a cererilor pentru procurarea de dispozitive medicale depuse de asiguraţii care au mai primit decizii pentru acelaşi tip de 
dispozitiv, înainte de împlinirea termenului de înlocuire (lista de aşteptare la termen), precum şi evidenţa electronică a cererilor pentru procurarea 
de dispozitive medicale depuse de asiguraţii care nu  reprezintă criteriu de prioritate (lista de aşteptare). 
− Întocmirea şi printarea tabelului cu deciziile pentru dispozitive medicale care vor fi tipărite; 
− Înregistrarea deciziilor pentru dispozitive medicale şi trimiterea lor spre semnare la sediul central 
− Consemnarea electronică a deciziilor care se intorc din sediul central, semnate şi întocmirea plicurilor pentru expedierea acestora prin poştă  
− Înregistrarea electronică a plicurilor returnate la CASMB din diferite motive. 
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Alte activităţi: 
 -s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare, atât pentru activitatea curentă pentru recuperare-reabilitare cât şi pentru dispozitive 
medicale; 
 -recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale  
 -întocmirea regularizărilor lunare (diminuarea şi realocarea sumelor neconsumate); 
 -întroducere documentelor în formatul on line şi SIUI. 
 -arhivare bilete de trimitere; 
 -arhivare decizii dispozitive medicale eliberate 
 -arhivare decizii dispozitive medicale care sunt plicuri returnate prin poştă. 
 
Analiza comparativă cu anul 2008: 
1. scaderea numărului de contracte recuperare-reabilitare: de la 75/31.12.2008 la 74/31.12.2009 
2. cresterea numărului de contracte dispozitive medicale: de la 69/31.12.2008 la 70/2009 
3. scăderea numărului de angajaţi din cadrul biroului CARRDM. 
 
Analiza SWOT: 
Puncte tari: 
 a. o bună colaborare cu structurile ierarhic superioare, cât şi cu biroul omolog; 
 b. proceduri de operare bine definite şi eficiente; 
Puncte slabe: 
 - Personal insuficient în condiţiile unui volum foarte mare de informaţii care trebuiesc prelucrate (introducere documente de contractare, cat şi 
acte adiţionale în on line şi SIUI, verificare bilete de trimitere, validarea şi decontarea la termen a raportărilor furnizorilor, verificarea documentelor 
ataşate cererii pentru dispozitive medicale, ţinerea evidenţei electronice a cererilor pentru procurarea de dispozitive medicale depuse de asiguraţii 
care au mai primit decizii pentru acelaşi tip de dispozitiv, înainte de împlinirea termenului de înlocuire (lista de asteptare la termen), precum şi 
ţinerea evidenţei electronice a cererilor pentru procurarea de dispozitive medicale depuse de asiguraţii care nu reprezintă criteriu de prioritate (lista 
de aşteptare), întocmirea şi printarea tabelului cu deciziile pentru dispozitive medicale care vor fi tipărite, Consemnarea electronică a deciziilor care 
se intorc din sediul central, semnate şi întocmirea plicurilor pentru expedierea acestora prin poştă, înregistrarea electronică a plicurilor returnate la 
CASMB din diferite motive, întocmirea răspunsurilor la diversele adrese venite prin corespondenţă). 
 - Lipsa dotării biroului cu calculatoare cu viteză de lucru mai mare şi monitoare cu protecţie, conform Normelor de protecţie a muncii 
 - Modului din SIUI fucţâionează foarte greu, fapt care duce la întârzierea prelucrării datelor referitoare la raportările furnizorilor, dar şi referitoare 
la modificările privind derularea relaţiei contractuale; 
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Biroul Decontare Servicii Medicale de Reccuperare – Reabilitare şi Dispozitive Medicale 
 
 
Personal angajat la 31.12.2009: 1 consilieri superiori, 1 consilier principal, 3 referenţi. 
 
Obiective avute in vedere la desfasurarea activitatii pe 2009 si gradul lor de realizare 
• Realizarea unei bune executii bugetare.In anul 2009 executia bugetara a fost de 100%. 
• Decontarea corecta si la termenele prevazute in contract a raportarilor de recuperare-reabilitare şi dispozitive medicale Am estimat o pondere de 
99,5 % realizarea acestui obiectiv, din cauza platii cu intarziere a catorva facturi care au fost depuse cu intarziere conform cererilor aprobate . 
• Încadrarea în termenele prevăzute pentru situaţiile cerute de conducerea CASMB, CNAS si alte institutii: 100%. 
 
Contracte aflate în derulare la data de 31.12.2009, este de: 
 74 furnizori de servicii medicale de recuperare-reabilitare 
 71 furnizori de dispozitive medicale  
 
Facturi primite în 2009 

 Facturii 
primite 

Facturii de 
stornare 

RECUPERARE-REABILITARE 974 79 
DISPOZITIVE MEDICALE 3.677 17 

 
Note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor – 2009 

RECUPERARE-REABILITARE 83 
DISPOZITIVE MEDICALE 24 

 
Valoarea serviciilor cerute la decontare de furnizori şi valoarea serviciilor decontate în 2009 

MII RON 
 Valoare servicii 

depuse spre 
decontare 

Valoare servicii 
decontate 

RECUPERARE REABILITARE 11.787.993,1 11.777.000
DISPOZITIVE MEDICALE 8.746.777,17 8.727.781,45
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Analiza realizării cheltuielilor efectuate pentru prestări servicii cu caracter medical (credite bugetare aprobate în 2009, valoare decontată): 
 

 Credite bugetare 
aprobate (total an 

2009) 

Valoarea serviciilor 
medicale decontate 

(2009) 
RECUPERARE-REABILITARE 11.777.000 11.777.000
DISPOZITIVE MEDICALE 11.022.000 8.022.000

 
Alte activităţi: 
 - s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare  pentru activitatea de recuperare-reabilitare şi dispozitive medicale; 
 - participarea la procesul de contractare care a avut loc în perioada aprilie 2009; 
 - recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale de  recuperare-reabilitare şi implicit a valorilor de contract în funcţie de modificările 
apărute faţă de condiţiile iniţiale de la contractare; întocmirea regularizărilor trimestriale ( realocarea sumelor neconsumate); 
 - introducere documentelor în formatul on line şi SIUI. 
 
Analiza SWOT: 
Puncte tari:  personal eficient şi cu experienţă în activitatea cu furnizorii de servicii medicale; 
Puncte slabe: lipsa unui soft informatizat eficient pentru verificarea raportărilor şi care să ofere posibilitatea realizării, într-un interval cât mai mic de 
timp, a situaţiilor solicitate de către forurile superioare;  
 
Concluzii şi propuneri : 
 - Posibilitatea accesării bazei de date privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale . 
 - Îmbunatatirea softului SIUI 
 - Participarea la cursuri de perfectionare in legatura cu desfasurarea exercitiului bugetar (angajare,decontare,executie). 
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Capitolul VI: MEDICUL ŞEF 
 
Serviciul Medical 
 
 
Obiective: 
• analiza cazurilor DRG invalidate de SNSPMS, evaluarea cazurilor invalidate spitalizate în regim de spitalizare continuă pentru care se solicită 
revalidarea; 
• analizarea din punct de vedere al legislaţiei medicale a dosarelor  pacienţilor care au solicitat eliberarea Formularelor de tip E112 şi a dosarelor 
prin care se solicită rambursarea cheltuielilor suportate de către pacienţii care au primit tratament medical în statele membre UE. 
• controlul cazurilor de boli la care nu se confirmă caracterul profesional conform Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale şi a Ord. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 
•  participarea la comisiile teritoriale de specialitate de la nivelul CASMB pentru grupele de boli cronice 
• participarea la comisiile teritoriale de specialitate de la nivelul CNAS pentru tratamentul bolilor în tulburări de nutriţie şi metabolism, tratamentul 
infertilităţii anovulatorii 
• încheierea de convenţii privind eliberarea de concedii medicale 
• validarea şi controlul concediilor medicale depuse de angajatori 
• participarea la comisiile de evaluare a furnizorilor de servicii medicale 
 
Activităţi desfăşurate: 
S-a participat la Comisiile de Analiză - DRG - la solicitarea furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti  şi au fost analizate un număr de 1698 
cazuri+210 fără CNP din care au fost validate 1.336 cazuri, invalidate 276 cazuri şi 48 cazuri cu modificări. 
 S-au soluţionat un număr de 156 adrese înregistrate în cadrul serviciilor, din partea petenţilor. 
 S-au primit un număr de 152 adrese de la angajatori, 10 adrese de la CNAS şi 8 adrese de la petenţi care solicitau controlul modului de eliberare 
al certificatelor de concedii medicale. 
 S-au efectuat controale la sesizări, privind modul de acordare al certificatelor medicale de către furnizorii de servicii medicale împreună cu 
membrii Serviciului Corp Control – la 60 cabinete, 10 spitale.  
S-au controlat un număr de 197 furnizori de servicii medicale în cadrul Serviciului Medical. 
 S-a participat împreună cu membrii Serviciului Programe de Sănătate la controlul derulării programelor naţionale de sănătate.  
Au fost verificate din punct de vedere medical un număr de 50.000 certificate de concediu medical de la angajatori, persoane fizice şi angajaţi 
CASMB. 
Au fost analizate, în cadrul Comisiilor teritoriale de specialitate dosare ale pacienţilor asiguraţi care beneficiază de medicamente din cadrul bolilor 
cronice, după cum urmează: 
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o G3 - Cardiologie - Plavix - 673 dosare, din care au fost aprobate 670 
o G10 - Oncologie - medicamente din Lista C1+C2 - 5.698 dosare, au fost aprobate 5.686 
o G16 - Demenţe - 3.851 dosare, au fost aprobate 3.831 
o C3 (ADHD) - 815, au fost aprobate 809 
o Comisia de endocrinologie (Somatropinum+Triptorelinum) - 744, au fost aprobate 738 
o Comisia de endocrinologie CNAS - 43 dosare 
o G22-Scleroză multiplă - 10, au fost aprobate 10 
o Comisia Obstretică-Ginecologie pt. aprobarea tratamentului cu Levonorgestrelum, Ganirelixum, Cetrorelixum, Triptorelinum, Leuprorelinum şii 
Goserelinum - 23, au fost aprobate 18 
o Comisia (CNAS) pt. aprobarea tratamentului în infertilitatea de cauză hormonală - Follitropinum alfa şi beta, Lutropină - 2, a fost aprobat 1 
o Comisia pt. aprobarea tratamentului în tulburări de nutriţie şi metabolism (CNAS), -129, au fost aprobate 124 
o Comisia de endocrinologie (CNAS ) - în Acromegalie şi Tumori neuroendocrine - 50 
o G29 - Gaucher (CNAS) - 3 aprobate 
S-au încheiat Convenţii noi privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu 90 furnizori de servicii medicale şi un număr de 1.455 acte 
adiţionale la convenţiile privind eliberarea certificatelor de concediu medical. 
Au fost analizate un număr de 105 dosare Boli la care nu s-a confirmat caracterul profesional. 
Au fost analizate din punct de vedere medical un număr de 117 dosare ale pacienţilor care au solicitat eliberarea formularului de tip E112 şi un 
număr de 82 cereri privind solicitarea de rambursare a cheltuielilor suportate personal pentru primirea de tratament medical în străinătate, 14 cereri 
E115. 
În vederea soluţionării din punct de vedere medical a cererilor de elibrerare a formularelor E112 au fost întocmite şi înaintate adrese către furnizorii 
de servicii medicale spitaliceşti, Comisiile de specialitate din cadrul MSP, ASPMB, adrese de înştiinţare către Serviciul Regulamente şi Acorduri 
Internaţionale al CASMB, precum şi adresa de înştiinţare către petent. 
Membrii Serviciului Medical au participat împreună cu cei din Serviciul Evaluare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale. 
S-a efectuat control la Sp. Cl. Malaxa, la sesizare ,verificându-se 150 cazuri de spitalizare de zi din punctual de vedere al raportărilor la CASMB şi 
SMSPMS. 
 
Dificultăţi: 
− Numărul mare de sesizări ale angajatorilor privind modaliatea de completare şi eliberare a certificatelor de concediu medical acordate salariaţilor 
acestora şi a disfuncţionalităţilor privind transmiterea documentelor medicale de la unităţile spitaliceşti- soluţie : transmiterea documentelor medicale 
prin fax sau curier. 
− Numărul mare de solicitări de medicamente cu aprobarea Comisiilor teritoriale şi naţionale comparativ cu numărul membrilor Serviciului Medical 
– soluţie suplimentarea personalului. 
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− Numărul mare de solicitări de evaluare a furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu CASMB precum şi a celor care urmează să încheie 
contract de furnizare de servicii cu CASMB - soluţie suplimentarea echipelor de evaluatori.  
Propuneri: suplimentarea personalului  
 
 
Serviciul Programe de Sănătate 
 
 
În cadrul CASMB – Serviciul Programe de Sănătate se derulează următoarele programe naţionale de sănătate: 
− Programul naţional de boli transmisibile, din care:  
   - Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA  şi tratamentul postexpunere 
   - Subprogramul de tratament al bolnavilor de tuberculoză 
− Programul naţional de boli cardiovasculare 
− Programul naţional de oncologie 
− Programul naţional de boli neurologice 
− Programul naţional de diabet zaharat 
− Programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare 
− Programul naţional de boli endocrine 
− Programul naţional de ortopedie 
− Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
− Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 
Aceste programe se derulează prin 33 unităţi sanitare, cu un total de 67 de puncte de derulare a (sub)programelor naţionale de sănătate. 
 
Obiective: 
• analiza si monitorizarea derulării programelor prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi 
• validarea datelor colectate şi raportate  
• centralizarea şi raportarea indicatorilor fizici şi de eficienţa către CNAS  
• controlul derulării programelor naţionale de sănătate 
• eliberarea aprobărilor privind medicamentele cu aprobare CNAS şi CASMB 
 
Activităţi desfăşurate: 
− a primit raportările lunare/trimestriale/anuale ale unităţilor sanitare care derulează programe de sănătate 
− a asigurat evidenţa raportărilor pentru fiecare unitate sanitară 
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− a verificat, monitorizat şi centralizat indicatorii fizici şi de eficienţă aferenţi programelor naţionale de sănătate 
− a întocmit situaţii lunare şi trimestriale solicitate de CNAS 
− a primit şi verificat raportările lunare de la unităţile sanitare care derulează programe de sănătate, pe baza formularelor aprobate de CNAS 
precum şi pe suport magnetic 
− a primit şi verificat Declaraţiile de servicii lunare de la centrele pilot de dializă, pe baza formularelor aprobate de CNAS, atât pe suport de hârtie 
cât şi electronic 
− a colaborat cu comisiile de specialitate şi coordonatorii locali ai programelor naţionale 
− a primit, verificat şi transmis referatele medicale pentru Comisia de Experţi de la nivelul CNAS (Oncologie / Hematologie) în perioada 01.01.2009 
– 19.03.2009, în medie pe lună: Mabthera - 228, Glivec - 97, Herceptine - 32, Avastin - 57, Tarceva - 39, Fludara - 87, Tarceva - 39, Erbitux - 2, 
Nexavar - 12, Dasatinib - 7, Alimta - 6, Sutent - 7, Velcade - 22, Mabcampath - 10 
− a introdus datelor cuprinse în dosarele pacienţilor în aplicaţia Comisiei de Experţi a CNAS in perioada 01.01.2009 – 19.03.2009  
− a primit listele cu pacienţi care au primit aprobare la nivelul CNAS in perioada 01.01.2009 – 19.03.2009 şi în baza cărora a eliberat Deciziile de 
aprobare pentru iniţierea / continuarea tratamentului pacienţilor cu Glivec, Mabthera, Herceptin, Avastin, Fludara, Tarceva, Erbitux, Nexavar, 
Dasatinib, Alimta, Sutent, Velcade, Mabcampath, a informat spitalele şi medicii prescriptori referitor la pacienţii care au fost aprobaţi de comisia 
CNAS 
− a primit şi verificat referatele medicale pentru Comisia de Oncologie/Hematologie care se întruneşte la nivelul CASMB, în perioada 01.01.2009 – 
19.03.2009, în medie pe lună: Interferon – 55 pacienţi, 6 Neulasta 
− a primit, verificat şi transmis referatele medicale pentru Comisia de Experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea subprogramului de 
tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă în medie pe lună 15 referate, a întocmit adrese de informare medicilor curanţi referitor la dosarele 
incomplete conform protocoalelor aprobate precum şi referitor la pacienţii care au primit aprobarea comisiei CNAS 
− eliberare taloane boli cronice: G3 – Cardiologie – Plavix , G10 – Oncologie – medicamente din Lista C1+C2, G16 – Demenţe in perioada 
01.01.2009 – 19.03.2009 
− a efectuat controale la unităţile sanitare care derulează programe/subprograme de sănătate, a analizat indicatorii prezentaţi, stocurile de 
medicamente şi/sau materiale sanitare după cum urmează: 
o 24 de unităţi sanitare ( spitale) conform Ord. MSP/CNAS 417/431/2009  
o cele 6 puncte de lucru ale unităţilor sanitare private (centrele de dializă) au fost controlate în fiecare trimestru, conform normelor metodologice în 
vigoare 
o furnizori de servicii medicale şi medicamente privind derularea Programului Naţional de Diabet conform Ord. MSP/CNAS 1076/827/03.09.2009, 
16 medici prescriptori şi 8 farmacii cu circuit deschis. 
− a verificat la nivelul unităţilor sanitare consumul medicamentelor cu aprobare de la CNAS  
− a asigurat corespondenţa cu CNAS referitoare la centralizarea datelor privind derularea programelor/subprogramelor de sănătate (indicatori fizici, 
valoare medicamente/materiale sanitare) 
− a asigurat corespondenţa cu unităţile sanitare privind derularea programelor de sănătate (telefon/fax, e-mail) 
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− a primit, înregistrat şi a asigurat evidenţa corespondenţei adresate Serviciului cu redactarea răspunsurilor la aceasta cu respectarea termenelor 
şi a prevederilor legale, precum şi a petiţiilor primite de la asiguraţi 
 
Dificultăţi: 
− colaborarea cu celelalte servicii din cadrul CASMB (semnarea documentelor) este deficitară înregistrându-se întârzieri în transmiterea în 
termenul impus de CNAS datorită distanţelor dintre sedii 
− primirea adreselor (CNAS) referitoare la derularea programelor de sănătate cu termen de rezolvare în cursul aceleiaşi zile, necesitând răspuns 
urgent de la furnizorii de servicii medicale – soluţii: propunerea la nivel CNAS ca în cazul CJAS cu mai mulţi furnizori termenele de raportare să fie 
realiste 
− nerespectarea termenului de raportare a indicatorilor de către unele unităţi sanitare, pentru programele derulate -soluţii: atenţionarea 
managerilor de spital şi a coordonatorilor de program referitor la întârzierile sau neconcordanţelor de raportare în vederea reglementării căt mai 
rapide a situaţiei 
− greşeli în întocmirea şi transmiterea indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru fiecare program de sănătate: CNP-uri duble, valoarea stocurilor de 
medicamente/materiale sanitare, valoarea medicamentelor/materialelor sanitare intrate sau consumate lunar/trimestrial soluţii: aceeaşi ca cea de 
mai sus 
− rapoartele scoase din SIUI au fost incomplete sau eronate, nu au putut fi colectate datele din cauza softului( se blochează, se restartează). 
Pentru PN de oncologie, PN de diabet zaharat, PN de transplant de organe la AN 2009 datele de la farmaciile cu circuit deschis - SIUI - nu pot fi 
exportate  
− insuficienţa personalului din cadrul serviciului si a multiplelor activităţi desfăşurate a dus la nerespectarea termenelor pentru efectuarea 
controalelor la unităţile sanitare care derulează programe/subprograme de sănătate 
 
Propuneri: 
− efectuarea controalelor (respectarea periodicităţii – trimestrial) privind verificarea indicatorilor raportaţi, la toate unităţile sanitare care derulează 
programe de sănătate prin antrenarea personalului şi din alte structuri; 
− urmărirea implementării recomandărilor realizate, de către unităţile sanitare, pentru corectarea disfuncţionalităţilor constatate pe durata 
controalelor; 
− îmbunătăţirea SIUI – întălniri comune – reprezentanţi ai CASMB, reprezentanţi SIVECO, reprezentanţii unităţilor sanitare care derulează 
programe de sănătate   
− ridicarea continuă a gradului de pregătire profesională şi specializare a personalului prin participarea la cursurile organizate la nivelul CASMB şi 
CNAS, în vederea diversificării activităţii desfăşurate şi necesitatea abordării unei metodologii de lucru unitare la nivelul Direcţiei; 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Subprogramului de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul 
postexpunere” 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Subprogramului de tratament al bolnavilor de tuberculoză” 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de boli cardiovasculare” 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de boli neurologice” 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare” 
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Comparaţie 2008 cu 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de boli endocrine” 
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Comparaţie AN 2008 cu AN 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de ortopedie” 
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Comparaţie AN 2008 cu AN 2009 - număr de persoane tratate în cadrul “Programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală 
cronică” 
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Pentru PN de oncologie, PN de diabet zaharat, PN de transplant nu pot fi comparate datele pentru că indicatorii de la farmaciile cu circuit deschis 
pe anul 2009 din SIUI nu pot fi exportate. 
 
 
Serviciul Relaţii cu Asiguraţii 
 
Obiective: 
• analiza şi monitorizarea documentelor medicale primite de la pacienţi în vedere obţinerii de medicamente şi dispozitive medicale conform 
protocoalelor, procedurilor şi legislaţiei în vigoare. 
• validarea / respingerea dosarelor prezentate în comisiile de specialitate de la nivelul CASMB / CNAS 
• centralizarea şi raportarea dosarelor pentru prioritizare către CNAS.  
• eliberarea aprobărilor privind medicamentele cu aprobare CNAS şi CASMB 
• eliberarea deciziilor de aprobare pentru dispozitivele medicale 
Serviciul Relaţii cu Asiguratii desfăşoară următoarele activităţi: 
− analizarea din punct de vedere al legislaţiei medicale, a dosarelor pacienţilor care au solicitat eliberarea de medicamente şi dispozitive medicale 
specifice următoarelor comisii: 
o Hepatită / ciroză hepatică cu virus B şi C (G4, G7) CNAS 
o Boala Crohn (G31a) CNAS 
o Psoriazis cronic sever (G31f) CNAS 
o Poliartrită reumatoidă, Artropatie psoriazică, Spondilită anchilozantă, Artită juvenilă (G31b,c,d,e) CNAS 
o Epilepsie (G11) CASMB 
o Parkinson (G12) CASMB 
o Demenţă (G16) CASMB 
o Neuropsihiatrie infantilă (ADHD) (C31) CASMB 
o Obezitate (B10) CNAS 
o Oncologie PNS (G10, C2) CASMB 
o Oncologie PNS (P3) CNAS 
o Cardiologie (G3) CASMB 
o Endocrinologie pediatrică (B1E) CASMB 
o Leucemii Limfoame (G10) CASMB 
o Scleroză multiplă (G14) CASMB 
o Boala Gaucher G29) CNAS 
o Obstetrică-Ginecologie (B1G) CASMB 
o Obstetrică-Ginecologie (B1G) CNAS 
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o Tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22) 
o Dispozitive medicale 
− verificarea modului de respectare a legislaţiei în vigoare referitoare la eliberarea de medicamente şi dispozitive medicale 
− asigurarea respectării drepturilor pacieţilor referitoare la eliberarea de medicamente şi dispozitive medicale 
− actualizarea informaţiilor la nivelul furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CASMB referitoare la documentele medicale 
pentru comisiile monitorizate de Serviciul Relaţii cu Asiguraţii. 
 
În cadrul Comisiilor de specialitate teritoriale / CNAS, au fost analizate, prezentate şi validate / respinse, un număr de dosare ale pacienţilor 
asiguraţi, după cum urmează: 
o Hepatită / ciroză hepatică cu virus B şi C (G4, G7) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 820 
 Nr pacienţi pe listele de aşteptare = 966 
 Total pacienţi pe comisie = 1.786 

o Boală Crohn (G31a) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 82 

o Psoriazis cronic sever (G31f) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 350 

o Poliartrită reumatoidă, Artropatie psoriazică, Spondilită anchilozantă, Artită juvenilă (G31b,c,d,e) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 1.289 

o Epilepsie (G11) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 160 

o Parkinson (G12) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 950 

o Demenţă (G16) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 5.710 

o Neuropsihiatrie infantilă (ADHD) (C31) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 912 

o Obezitate (B10) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 96 

o Oncologie PNS (P3 - C2) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 630 

o Oncologie PNS (P3) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 1.536 

o Cardiologie (G3) – comisie CASMB 
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 Nr pacienţi în tratament = 887 
o Endocrinologie pediatrică (B1E) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 394 

o Leucemii, Limfoame (G10) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 4.714 

o Scleroză multiplă (G14) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 12 

o Boala Gaucher G29) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 3 

o Obstetrică-Ginecologie (B1G) – comisie CASMB 
 Nr pacienţi în tratament = 35 

o Obstetrică-Ginecologie (B1G) – comisie CNAS 
 Nr pacienţi în tratament = 5 

o Tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22) 
 Nr pacienţi în tratament = 34 

o Dispozitive medicale 
 Nr pacienţi în tratament = 16.781 
 Nr pacienţi pe listele de aşteptare = 5.391 

 
Comparaţie 2008 cu 2009 pacienţi în tratament Hepatită / ciroză hepatică cu virus B şi C (G4, G7) CNAS 
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Comparaţie 2008 cu 2009 pacienţi în tratament Poliartrită reumatoidă, Artropatie psoriazică, Spondilită anchilozantă, Artită juvenilă (G31b,c,d,e) 
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Comparaţie 2008 cu 2009 pacienţi în tratament la comisia Demenţe (G16) CASMB 
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Comparaţie 2008 cu 2009 pacienţi în tratament la comisia Cardiologie (G3) CASMB 
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Dificultăţi: 
− primirea adreselor (CNAS) referitoare la derularea tratamentelor cu termen de rezolvare în cursul aceleiaşi zile, necesitând răspuns urgent de la 
furnizorii de servicii medicale – soluţii: propunerea la nivel CNAS ca în cazul CJAS cu mai mulţi furnizori termenele de raportare să fie realiste 
− insuficienţa de personal din cadrul serviciului şi a multiplelor activităţi desfăşurate a dus la efectuarea de ore suplimentare nerecuperate şi a 
suspendării parţiale a concediilor de odihnă pe anul 2009. 
Propuneri: 
− îmbunătăţirea SIUI – întălniri comune – reprezentanţi ai CASMB, reprezentanţi SIVECO, reprezentanţi CNAS 
− îmbunătăţirea programelor de baze de date de la nivelul CASMB 
− îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare cu pacienţii 
− ridicarea continuă a gradului de pregătire profesională şi specializare a personalului prin participarea la cursurile organizate la nivelul CASMB şi 
CNAS în vederea diversificării activităţii desfăşurate şi necesitatea abordării unei metodologii de lucru unitare la nivelul Direcţiei; 
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Compartimentul Evaluare 
 
CASMB prin Compartimentul Evaluare Furnizori asigură, la cerera furnizorilor de servicii medicale, evaluarea acestora. 
Evaluarea se realizează pe tipuri de furnizori pentru care există câte o comisie de evaluare după cum urmează: 
− Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de 
Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate 
− Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicină Dentară 
− Comisia de Evaluare a Farmaciilor 
− Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu 
− Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice- Analize Medicale de Laborator 
− Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice- Radiologie şi Imagistică Medicală 
− Comisia de Evaluare a Spitalelor 
 
Activităţi desfăşurate: 
− Asigurarea secretariatului comisiilor de evaluare care funcţionează la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;  
− Participarea prin reprezentanţi la activitatea Comisiilor de evaluare şi la procesul de evaluare;  
− Elaborarea Planului anual de evaluare a furnizorilor, pe care-l prezintă spre avizare Medicului Şef şi spre aprobare Preşedintelui-Director General 
al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti;  
− Convocarea, de câte ori este necesar sau când Preşedintele Comisiei de Evaluare o solicită, a membrilor acestor comisii (membrii din DSP şi 
CASMB);  
− Colaborarea cu alte direcţii/servicii/birouri ale CASMB în vederea îndeplinirii propriilor sarcini şi obiective prevăzute de Ordinul Comun MS - 
Preşedinte CNAS nr. 1211/325/2006 şi alte acte normative care reglementează domeniul său de activitate;  
− Întocmirea răspunsurilor la sesizările primite şi informarea furnizorilor în privinţa normativelor referitoare la evaluare şi a datei cand se efectueaza 
vizita de evaluare;  
− Desfăşurarea activităţii de introducere a noilor furnizori în baza de date şi actualizarea modificărilor care fac obiectul activităţii structurii Evaluare 
Furnizori;  
− Gestionarea bazei de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice;  
− Întocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare 
Dificultăţi : 
− colaborarea cu celelalte servicii din cadrul C.A.S-M.B (semnarea actelor) este deficitară datorită  distanţelor mari dintre sedii 
− insuficienţa de personal din cadrul serviciului si a multiplelor activităţi desfăşurate a dus la nerespectarea termenelor pentru emitera deciziilor de 
evaluare 
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− cu toate că a existat un număr foarte mare (1874) de cereri de evaluare într-un interval de timp foarte scurt (2 luni) s-au realizat vizitele de 
evaluare prin atragerea personalului din alte structuri ale Direcţiei cu respectarea priorităţilor şi efectuarea vizitelor conform referatului  nr. 
4651/10.11.2009 
Propuneri : 
− efectuarea vizitelor de evaluare prin antrenarea personalului şi din alte structuri; 
− îmbunătăţirea SIUI – întălniri comune – reprezentanţi ai CASMB, reprezentanţi SIVECO  
− ridicarea continuă a gradului de pregătire profesională şi specializare a personalului prin participarea la cursurile organizate la nivelul C.A.S-M.B 
şi C.N.A.S, în vederea diversificării activităţii desfăşurate şi necesitatea abordării unei metodologii de lucru unitare la nivelul  tuturor comisiilor de 
evaluare 
 
SITUAŢIA EVALUĂRILOR PE TIPURI DE FURNIZORI 
 

Furnizori nr. cereri 
depuse 

nr. 
decizii 
emise 

nr. 
furnizori 

neevaluati 

Motivul 
neevaluarii 

nr. cereri 
furnizori noi 

nr. decizii 
furnizori noi 

CABINETE MEDICALE 1.255 1.086 4 * 121 121
STOMATOLOGI 186 150 20 * 6 6

FARMACII 298 298 0 
Nu este 

cazul 10 10
ÎNGRIJIRI  4 4 0 
LABORATOARE 93 90 2 * 9 9
RADIOLOGII 38 37 1 * 5 5
SPITALE 22  22 22 * 5 5

* personal insuficient , număr mare de cereri depuse (1874)  într-un interval scurt de timp. 
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