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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 Decizia 
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 datelor 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. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al CASMB este de drept, conform Legii 95/2006 Republicată 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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SERVICIUL RESURSE UMANE SALARIZARE 

 
Misiunea structurii de resurse umane vizează atragerea de resurse umane și financiare care să asigure: echilibrarea 
sarcinilor de serviciu din punct de vedere al volumului și complexității activităților desfășurate, posibilitatea creșterii 
randamentului personalului atât prin perfecținarea pregătirii profesionale cât, mai ales, prin asigurarea timpului de repaos 
și, nu în ultimul rând, rotirea personalului care desfășoară activitate direct cu publicul care presupune o suprasolicitare 
nervoasă. Pe parcursul anului 2015, CASMB a înaintat CNAS solicitarea privind completarea necesarului de personal cu 
justificarea complexității tuturor activităților cât și proiectul bugetului aferent Cheltuielilor de personal pentru anul 2016, 
calculat pentru cele 317 posturi bugetate și presupuse a fi în totalitate ocupate.  
Serviciul RUS aflat în subordinea Preşedintelui Director General al CASMB şi-a desfăşurat activitatea pentru un efectiv 
de 317 posturi bugetate în perioada 01.01 – 31.12.2015, cu un un şef serviciu şi 5 persoane de execuţie cu studii 
superioare și un post studii medii. 
Activitatea de coordonare, control şi execuţie desfăşurată, lunar, de către şeful de serviciu în vederea realizării 
obiectivelor de resurse umane, s-a concretizat în: 
        - întocmirea documentaţiei pentru un număr mare de variante de proiect de organigramă pe parcursul anul 2015 şi 
ştatele de funcţii aferente, în etape diferite de desfășurare ale activității CASMB, cu obiective noi, în vederea trimiterii 
spre aprobare la CNAS şi ANFP (fără finalizarea aplicarii vreunei variante); 
        - întocmirea documentaţiei în vederea organizării examenului de promovare în grad a funcţionarilor publici care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în semestrul II 2015 pentru: 
                      -   - 15 funcţionari publici  
                                                              - 3 personal contractual 
        - coordonarea şi verificarea întocmirii lunare a ştatelor de funcţii, cu modificările aferente; 
        - întocmirea documentaţiei privind aplicarea prevederilor Legii nr. 293/25.11.2015 privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, art. I, punctul 4 „Începând cu data de 01.12.2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de 
bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în anexa nr. I – Familia ocupațională de funcții 
bugetare „Administrație”… la Legea – cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 
2015;  
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         - coordonarea activității desfășurate conform prevederilor H.G nr. 900/2012 cu completările și modificările ulterioare, 
privind asigurarea cu personal, pe tot parcursul anului 2015, conform cerințelor concrete, în cele trei puncte de lucru, 
pentru identificarea, scanarea, eliberarea cardurilor naționale de sănătate, eliberarea de adeverințe înlocuitoare ale 
cardurilor de sănătate în situațiile prevăzute de lege; monitorizarea referatelor structurilor implicate în desfășurarea 
acestor activități, monitorizarea și emiterea actelor administrative de delegare de atribuții cu obiect – cardul național de 
sănătate și a prezenței personalului la punctele de lucru; 
         - coordonarea aplicării prevederilor legale referitor la completarea, monitorizarea declaraţiilor de avere şi interese 
de către funcţionarii publici, cu înaitarea documentaţiei la CNAS şi la Agenţia Naţională pentru Integritate; 
         - monitorizarea finalizării activităţii de evaluare a personalului CASMB pentru perioada 01.01-31.12.2014; 

     - întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului de execuţie din 
cadrul Serviciului RUS ; 

         - monitorizarea activităţii de întocmire, actualizare şi centarlizare a fişelor de post conform prevederilor H.G nr. 
611/2008; 
         - întocmirea planului anual de ocupare a funcţiilor publice şi a promovării funcţionarilor publici pentru 2016; 
        - coordonarea şi verificarea întocmirii situaţiilor lunare, trimestriale, semestriale sau solicitate la date precizate 
expres, cu înaintarea acestora la CNAS, ANFP, Institutul Naţional de Statistică; 
        - coordonarea actualizării bazei de date a funcţionarilor publici şi a personalului contractual; 
        -  coordonarea actualizării dosarelor de personal; 
        - monitorizarea întocmirii situaţiei privind activitatea de consiliere etică a funcţionarilor publici CASMB, trimestrial și 
semestrial; 

  - întocmirea documentelor administrative/decizii de personal privind numirea, încetarea raporturilor de 
serviciu/muncă a salariaţilor, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi prezentate pentru avizare la C.F.P şi Biroul Juridic-Contencios; 
  - monitorizarea acțiunii desfășurate la solicitarea CNAS, de întocmire a Rapoartelor individuale de activitate pentru 

întreg personalul aflat în activitate și centralizarea acestora; 
  - coordonarea activității de verificare a înregistrării de către personalul Serviciului RUS, a cardurilor naționale de 

sănătate, în diverse programe ATLAS și Poșta Română, cu desfășurare în punctele de lucru din sediul Floreasca și 
sortare/eliberare carduri naționale de sănătate din sediul str. Țițeica și Lascăr. 
Coordonarea şi controlul activităţii de salarizare desfăşurată cu o funcţie publică de execuţie, au vizat următoarele 
obiective: 
        - întocmirea ștatelor de plată conform Legii nr. 293/25.11.2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind 
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salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe: 
            - întocmirea statelor de concedii de odihnă; 
            - întocmirea statelor de plată a drepturilor salariale lunare; 
            - întocmirea statelor de plată a drepturilor salariale câștigate în instanță conform hotărârilor judecătorești aferente 
tranșelor pentru anul 2016 (OUG nr. 83/2014); 
            - întocmirea documentelor în vederea acordării drepturilor salariale de către Trezorerie şi Banca Română pentru 
Dezvoltare; 
           - întocmirea situaţiilor în vederea efectuării viramentelor la bugetul de stat; 
            -întocmirea situaţiilor lunare, trimestriale, semestriale către CNAS, Institutul Naţional de Statistică, ANOFM, 
CNPAS; 
           - întocmirea, completarea, monitorizarea evidenţei personalului cu deduceri la plata impozitului; 
           - întocmirea adeverinţelor de salariat care conţin venitul net al personalului CASMB; 
           - întocmirea situaţiilor privind bugetul cheltuielilor de personal; 
           - monitorizarea încadrării cheltuielilor de personal în bugetul acordat cu acest scop; 
          - întocmirea adeverințelor de venit (pentru anul 2014) – Declarația 205 (Codul fiscal) cu înaintarea acestora, 
salariaţilor; 
         -  întocmirea lunară a Declarației D 112; 
La nivelul activităţii de evidenţiere a prezenţei la locul de muncă a întregului personal, coordonarea şi verificarea 
exercitată au vizat: 
          - întocmirea tabelelor cu personalul CASMB, pe sedii şi structuri, ataşarea acestora la condicilie de prezenţă şi 
predarea acestora în baza proceselor verbale de predare – primire, şefilor de compartimente şi responsabililor cu 
condica de prezenţă; 
           -   centralizarea foilor colective de prezenţă din toate sediile ; 
           -   centralizarea programării concediului de odihnă; 
           -  evidenţierea efectuării concediului de odihnă, a recuperării orelor suplimentare, a solicitărilor de concediu pentru 
studii, concediului fără plată; 
            - evidențierea zilelor de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, cu emiterea adeverințelor cu numărul 
de zile pentru incapacitate temporară de muncă, în vederea prezentării la medic.  
      
 Periodic s-au întocmit situaţii privind încadrarea cheltuielilor de personal în bugetul alocat în acest scop, pentru 
evidenţierea execuţiei şi a necesarului real de fonduri raportat la bugetul alocat. 
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Bugetul aprobat pentru anul 2015 la Cap. Cheltuieli de personal a asigurat plata tuturor drepturilor salariale pentru 
salariații CASMB și a drepturilor salariale câștigate în instanță conform hotărârilor judecătorești cu titlul executoriu, 
respectiv cota parte pentru întreg anul 2016. 
Atribuţiile personalului au fost în concordanţă cu atribuţiile structurii şi cu obiectivele propuse a se realiza în perioada 
analizată. 
Referitor la probleme înregistrate în perioada analizată din punct de vedere al resurselor umane şi financiare necesare 
pentru rezolvarea tuturor obiectivelor CNAS la un nivel optim şi randament satisfăcător al activităţii depuse de salariaţi, 
vă facem cunoscut următoarele:  
      - În perioada 01.01 – 31.12.2015 activitatea desfăşurată în cadrul structurilor CASMB a înregistrat, în continuare, un 
grad mare de dificultate, numărul maxim de posturi bugetate - 317, fiind insuficient atât pentru obiectivele necesare de 
realizat cât și pentru finalizarea restanțelor din perioadele anterioare (la începutul anului 2015 se înregistrau 15 posturi 
vacante);  
     -  Fluctuația determinată de transferul personalului în interesul serviciului, de pensionări la limită de vârstă și anticipat, 
încetarea raporturilor de serviciu, detașări, a determinat vacantarea a 29 posturi, pe tot parcursul anului.  
        Deficiențele au fost înregistrate mai ales la nivelul structurilor de control, decontare farmacii, relaţii cu publicul, 
verificare /decontare concedii medicale, tehnologia informaţiei (personal de specialitate), financiar contabilitate, eliberare 
adeverinţe de asigurat, serviciul medical, evaluare furnizori de servicii medicale. (anexe privind evoluţia personalului 
CASMB în perioada 1999-2015 raportat la numărul maxim de posturi aprobate şi  fluctuaţia acestuia în perioada 1999-
2015). 
 O problemă deosebită a constituit-o asigurarea desfășurării activității de primire, selectare, înregistrare, predare carduri 
naționale de sănătate. Deși din punct de vedere organizatoric problemele au fost rezolvate, în cea mai mare parte (spații, 
logistică, aplicații programe, asigurare transmitere SMS, către asigurați conform programării restituirii cardului), lipsa 
personalului care să asigure, strict, această activitate a fost cu greu echilibrată. S-au asigurat grupuri de lucru prin 
preluarea de personal din cadrul tuturor structurilor CASMB dar, având drept consecință încărcarea cu atribuții a 
personalului rămas la nivelul fiecărei structuri pentru asigurarea continuității realizării obiectivelor din perioada respectivă. 
Concomitent, s-a solicitat CNAS, suplimentarea numărului de personal în vederea constituirii unei structuri specifice 
obiectivelor impuse de prevederile H.G nr. 900/2012 cu completările și modificările ulterioare. 
       În anul 2015 a fost angajat ca urmare a oragnizării celor 6 concursuri, respectiv prin transfer în interesul serviciului, 
un număr de 20 persoane din care 19 funcționari publici și o relație contractuală; totodată s-a procedat la ocuparea a 5 
posturi temporar vacante. 
       Restanţele la efectuarea concediilor de odihnă (au însumat 3.179 zile), a recuperării orelor efectuate suplimentar, au 
marcat starea fizică şi psihică a personalului având în vedere obligativitatea asigurării continuităţii la locul de muncă.  
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       Sub aspectul realizării creşterii gradului de perfecţionare a personalului, aplicarea strategiei pentru 2015 privind 
pregătirea profesională, a fost amânată din lipsa alocării fondurilor destinate cu acest scop (anexă – Situaţia desfăşurării 
perfecţionării profesionale a personalului CASMB în perioada 1999 – 2015). 
      Pentru anul 2016 proiectul bugetului aferent Cheltuielilor de personal a fost calculat, având în vedere precizările 
CNAS pentru un număr de 317 posturi ocupate, la care instituția, a considerat a fi strict necesar, alocarea de fonduri și 
pentru cele 13 posturi de execuție și 6 funcții publice de conducere care urmează a se ocupa ca urmare a demarării 
procedurii de concurs pentru luna ianuarie și februarie 2015. 
Pentru anul 2016, concomitent cu realizarea obiectivelor curente se vor intensifica urmatoarele acţiuni: 
        - întocmirea unui proiect de organigramă care să poată realiza echilibrul dintre resursele umane existente, 
complexitatea obiectivelor, randamentul muncii depuse și diminuarea stresului acumulat de către salariați;  
        - reanalizarea modului de completare a fişelor de post de către toţi coordonatorii de structuri; 
        - intensificarea monitorizării modului de efectuare a restanţelor zilelor de concediu de odihnă legal pentru anul 2015 
cât şi a celor pentru anul 2016, astfel încât să se realizeze reducerea numărului de zile de concediu de odihnă de 
efectuat, fără perturbarea activităţii structurilor CASMB; 
        - completarea şi actualizarea bazei de date a întregului personal cu solicitare de documente personale actualizate;                                                                                                               
        - intensificarea autocontrolului asupra documentelor / operaţiunilor / acţiunilor realizate în cadrul  Serviciului RUS şi 
totodată desemnarea persoanelor responsabile de exercitarea controalelor şi precizarea acţiunilor / operaţiunilor / 
documentelor asupra cărora se exercită controalele (faptic s-a realizat dar nu au existat documente care să reflecte 
desemnarea şi procedura) ; 
        - stabilirea unui necesar de cursuri de perfecţionare profesională a personalului CASMB în concordanţă cu 
obiectivele de realizat în fiecare etapă şi cu necesitatea creerii posibilităţii de redistribuire a atribuţiilor de serviciu în 
vederea suplinirii lipsei de personal (a fost demarată procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale cu 
recomandarea cursurilor de perfecţionare care trebuie urmate în perioada următoare); 
         - organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru 13 salariați care îndeplinesc condiţiile legale în 
semestrul I/II, cu încadrare în  bugetul Cheltuielilor cu salariile alocat pentru 2016. 
        În vederea completării necesarului de personal antrenat în operaţiunea de validare din punct de vedere medical şi 
economic a prescripţiilor medicale, a certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă, a primirii, sortării, evidenței și 
distribuirii cardurilor naționale de sănătate, a emiterii adeverințelor înlocuitore a cardurilor naționale de sănătate, se va 
proceda la menținerea, în activitate a grupurilor de lucru nominalizate prin acte administrative ca măsură intermediară 
până la obținerea suplimentării numărului de posturi bugetate, conform necesarului real.  
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BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 
 
Misiune, obiective 
Rolul auditului intern este acela de a furniza asigurare şi consiliere managementului entităţii publice şi de a ajuta la 
îmbunătăţirea activităţilor, îndeplinirea obiectivelor,  printr-o abordare sistematică şi metodică. Scopul auditului este acela 
de  a  evalua şi de a contribui la creşterea  eficienţei şi eficacităţii managementului riscului, controlului şi proceselor de 
guvernanţă. 
Activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul CAS-MB, în anul 2015, a avut drept obiective principale: 
 realizarea misiunilor de audit prevăzute în Planul de audit public intern pe anul 2015; 
 realizarea misiunilor dispuse de Preşedintele – Director General al CAS-MB și de către  

DAPI –CNAS; 
 urmărirea progreselor înregistrate privind implementarea recomandărilor; 
  elaborarea rapoartelor de activitate trimestriale şi anual pentru anul 2015; 
 îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern. 

 
Activități defășurate 
Activitatea de audit la nivelul CAS-MB a fost şi este desfăşurată, în directa subordonare a Preşedintelui – Director 
General al CAS-MB. Forma organizatorică este aceea de birou. Conform organigramei CAS-MB, Biroului Audit Public 
Intern i-au fost atribuite 7 posturi, pe întreaga perioada  a anului 2015. În perioada ianuarie – septembrie 2015, numărul 
auditorilor care și-au desfășurat activitatea în cadrul biroului a fost de 6. Începând cu luna octombrie,  numărul acestora 
s-a diminuat treptat, astfel încât la data de 15.12. 2015 numărul de auditori interni ai CAS-MB a ajuns la 2. 
Funcția de Șef Birou a fost exercitată, pe perioadă determinată până la data de 16.07. 2015, de un auditor superior din 
cadrul biroului. Ulterior, acestuia i-au fost delegate atribuții de coordonare, gestionare și semnare a tuturor documentelor 
de la nivelul biroului.  

 
În vederea atingerii obiectivelor stabilite, în cadrul Biroului Audit Public Intern au fost desfășurate următoarele activități:  

 
Planificarea activităţii de audit intern 
 
Planificarea multianuală 
 A fost elaborat planul strategic multianual pentru 2015-2017. Fundamentarea acestuia a fost realizată pe baza 

analizei riscurilor realizate pentru toate activitățile CAS-MB. Planul a fost aprobat de Preşedinte – Director General al 



9 

CAS-MB şi cuprinde toate activităţile entităţii. Planul multianual pentru perioada 2015-2017 a fost înregistrat la CAS-
MB sub nr. 15.896 MT/ 25.11.2014. 

 Caracterul misiunilor planificate: misiuni de asigurare. 
 Planificarea multianuală a avut în vedere: 

 periodicitatea auditării; 
 auditarea activităţilor ale căror riscuri au fost evaluate cu un nivel ridicat, conform analizei riscurilor la nivelul CAS-

MB, actualizată în noiembrie 2014. 
 
Planificarea anuală 
 Planul anual pentru 2015 a fost elaborat de BAPI, aprobat de către Preşedintele – Director General al CAS-MB, 

înregistrat la CAS-MB sub nr. 15.895MT / 25.11.2014, avizat și înregistrat la DAPI-CNAS sub nr. AI/ 127/ 10.12.2014. 
Planul a respectat structura standard. 

 Misiunile selectate pentru planul anual pentru anul 2015 au însumat cel mai mare nivel al riscurilor, în cadrul planului 
multianual. 

 Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificate ( 1102 zile/om ) în fondul de timp de lucru maxim 
disponibil (1368 zile/om ) este de 80,56 %. 

 Planul anual de audit public intern pentru 2015 a fost actualizat: 
o în data de 08.06.2015, actualizarea planului a fost  impusă de adresa DAPI - CNAS nr. AI / 34/ 28.04.2015, 

înregistrată la CAS-MB sub nr. 27236/ 28.04.2015, prin care s-a solicitat derularea unei misiuni de audit, la 
dispoziția Președintelui CNAS; 

o în data de 13.11.2015, actualizarea planului a fost impusă de modificările survenite în structura de personal a BAPI. 
 Criteriile utilizate pentru planificarea anuală au fost: 

o  criterii semnal privind riscuri financiare aferente decontării unor categorii de servicii medicale; 
o periodicitatea auditării de minim 3 ani, impusă de legislația specifică; 
o riscurile asociate diferitelor structuri, activități, operațiuni, identificate în analiza riscurilor la nivelul CAS-MB; 

 Gradul de îndeplinire al activităţilor planificate a fost de 100%. 
 
Misiunile de audit realizate 
În anul 2015 s-au derulat 9 misiuni de audit public intern. Dintre acestea, 8 misiuni au fost conform Planului anual de 
audit public intern și o misiune a fost ad-hoc, la dispoziția Președintelui CNAS. 
 
Indicatorii cantitativi de evaluare a performanţei, utilizaţi au fost: 
 gradul de realizare a misiunilor prevăzute în planul anual de audit; 
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 ponderea timpului alocat misiunilor de audit în totalul timpului de lucru disponibil; 
Indicatori calitativi de evaluare a activităţii 
 Fezabilitatea recomandărilor formulate în rapoartele de audit. A fost confirmată prin implementarea efectivă a 

recomandărilor formulate de către auditorii interni. 
 Calitatea rapoartelor de audit privind: 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. 

 Contribuţia implementării recomandărilor la asigurarea conformităţii şi eficientizarea activităţilor auditate. 
Implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern au condus la: 
- eliminarea unor disfuncţionalităţi în desfăşurarea operaţiunilor; 
- asigurarea conformităţii documentelor elaborate; 
- îmbunătăţirea controlului intern la nivelul structurilor auditate; 
- perfecţionarea procedurilor de lucru elaborate de către structurile auditate. 
 

Misiunile de audit realizate de către Biroul Audit Public Intern au fost: 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA MISIUNII 
NUMĂR ZILE-OM 

1. Auditarea activităţilor privind promovarea în funcție, a personalului contractual și a funcționarilor publici 120 

2. Evaluarea activităţilor desfăşurate la nivelul Biroului Juridic Contencios al CAS-MB 80 

3. Evaluarea activităţilor  de raportare, verificare, validare și decontare a serviciilor acordate în cadrul asistenţei 
medicale în ambulatorii de  specialitate și medicină dentară 117 

4. Auditarea  bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară la 31 decembrie 2014 și inventarierea 
patrimoniului 117 

5. Auditarea activităţilor  Serviciului medical privind validarea cazurilor pe DRG,  validarea d.p.d.v. medical a 
documentelor transmise de  serviciile/ direcțiile din cadrul CAS-MB și tuturor activităților specifice 114 
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6. Evaluarea activităților de verificare, evidență, aprobare, eliberare a  medicamentelor  prescrise în cadrul 
subprogramelor de sănătate pentru tratamentul bolilor cronice 114 

7. Auditarea activităţilor de raportare, verificare, validare și decontare a serviciilor acordate în cadrul asistenţei 
medicale primare 120 

8. Evaluarea activităților Serviciului Analiză, Studii,  Statistică și  Monitorizare Contracte 80 

9. Misiune ad - hoc cu tema: "Auditarea activităților de raportare, validare  și decontarea serviciilor medicale de 
dializă în sistemul public în cadrul  Programului național de supleere a funcției renale" 60 

  TOTAL 922 
                                                                                                                 
Timpul alocat misiunilor de audit realizate în anul 2015 a reprezentat 72,60 % din totalul timpului disponibil. 
 
SITUAŢIE privind realizarea misiunilor planificate 
 

Grad de realizare 
a planului   

Misiuni realizate în afara planului la 
ordinul: 

 TOTAL MISIUNI REALIZATE 
(%)                                         

3=2/1*100 P-DG                
CAS-MB 

DAPI CNAS 

100 0 1 9 

 
SITUAȚIE privind recomandările formulate urmare misiunilor de audit desfășurate 

Nr. recomandări Recomandări   
Implementate 

Recomandări 
parțial 

implementate 
Recomandări cu termen de implementare pe parcursul anului 2016 

90 44 3 43 
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Numărul mare de recomandări neimplementate are drept cauză decalarea, de către structurile auditate, a termenului de 
implementare pentru anul 2016. 
 

În vederea completării competenţelor necesare pentru atestare, auditorii interni au participat la cursuri de 
perfecționare organizate de UCAAPI (cu titlu gratuit). De asemenea aceștia au efectuat și studiu individual, astfel încât 
au fost respectate cerinţele minime legale privind pregătirea profesională a auditorilor interni în anul 2015. 
 
Dificultăţi şi oportunităţi 
 Personalul insuficient față de numărul și complexitatea activităților ce trebuie auditate la nivelul CAS-MB. Auditarea 

anuală a unui număr foarte mare de activităţi impune participarea şefului de birou/ coordonatorului, la cel puţin 
jumătate din numărul misiunilor planificate. Timpul alocat pentru elaborarea și actualizarea: procedurilor de lucru, 
planului de asigurare a calității, planului anual de pregătire profesională, planului anual de audit intern și planului 
strategic este insuficient. 

 Fiecare misiune de audit este un prilej de îmbunătăţire a procedurilor de audit, prin reevaluarea riscurilor în funcţie de 
constatările misiunilor anterioare, identificarea unor metode mai eficiente de verificare, implementarea unor noi reguli 
de bună practică validate prin aplicarea efectivă.       
 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern 
 Pentru perfecţionarea şi eficientizarea activităţii profesionale a auditorilor şi familiarizarea acestora cu tehnici şi 

instrumente de audit aplicate conform standardelor naţionale şi europene de audit intern, considerăm imperios 
necesară efectuarea de cursuri de pregătire profesională în anul 2016. Aceste cursuri sunt de o importanţă majoră 
pentru eficientizarea activităţii de audit intern şi atestarea auditorilor interni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
672 / 2002*** Republicată; 

 În scopul eficientizării activităţii de audit intern, considerăm că ar fi oportună simplificarea procedurilor auditului public 
intern şi acordarea unui grad de libertate rezonabil în selectarea procedurilor esenţiale în buna practică a auditului 
intern. 
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SERVICIUL REGULAMENTE ȘI ACORDURI INTERNAȚIONALE 

 
Misiunea structurii și obiective 
 
  Misiunea: aplicarea regimurilor de securitate socială a asiguraţilor români și membrilor familiilor acestora care se 
deplasează în interiorul Comunităţii precum şi a cetăţenilor străini din statele membre UE sau din statele cu care 
România are încheiate acorduri în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale în România. 

Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul şi dispoziţiile comunitare de securitate socială, 
evoluând în permanenţă nu urmăresc să le armonizeze. Unicul scop al acestor dispoziţii este evitarea, în parte sau în 
totalitate, a pierderii drepturilor de securitate socială atunci când se fac deplasări dintr-un stat membru în altul. 

Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi, funcţionarii, titularii unei pensii, studenţii, turiştii şi alte categorii de 
persoane care-şi exercită dreptul lor de a se deplasa şi de a rămâne un timp, în mod liber, în interiorul UE sau în state 
între care există acorduri bilaterale sunt confruntaţi cu multe aspecte şi probleme legate de securitatea socială. 

Legislaţiile naţionale în domeniul securităţii sociale nu sunt întotdeauna capabile să răspundă în totalitate sau parţial 
la aceste întrebări: numeroşi lucrători se expun riscului să fie asiguraţi de două ori sau deloc, putând astfel să piardă 
drepturile de prestaţii de securitate socială când nu ar avea posibilitatea de a obţine altele. Iată de ce este nevoie de 
dispoziţii europene aplicabile în toată Europa precum şi de reglementări în baza acordurilor, pentru a garanta o protecţie 
eficientă şi completă. 

Serviciul RAI operează cu instrumente specifice (FORMULARE EUROPENE ŞI ÎN BAZA ACORDURILOR 
INTERNAŢIONALE 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. 

 
Obiective 
 Procesarea dosarelor aferente CEASS si CIP si emiterea acestora; 
 Procesarea dosarelor aferente formularelor europene si a celor emise in baza Acordurilor Internationale, precum si 

emiterea/validarea respectivelor formulare; 
 Elaborarea răspunsurilor la solicitările CNAS privind situaţia formularelor E 125 emise de CASMB, în limita 

termenelor comunicate; 
 Emiterea şi transmiterea către CNAS a formularelor E 125;  
 Elaborarea răspunsurilor la solicitările CNAS privind situaţia formularelor E 127 emise de CASMB, în limita 

termenelor comunicate; 
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 Emiterea şi transmiterea către CNAS a formularelor E 127;  
 Elaborarea şi transmiterea repetată către CNAS a unor referate privind problemele legate de emiterea/validarea 

formularelor europene, precum şi cele legate de rambursare; 
 Realizarea unei evidențe cât mai riguroase a documentelor justificative pentru acordarea asistenţei medicale în 

România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, 
convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi 
cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă; 

 Întocmirea şi completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţeni străini şi români care beneficiază de 
asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în baza acordurilor; 

 Eliberarea şi expedierea formularelor specifice în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 Realizarea unei comunicări clare și complete, verbale şi  scrise, ca răspuns  la solicitările persoanelor fizice si juridice 

române şi străine, privind modul în care asiguratii pot beneficia de asistenţă medicală în baza regulamentelor si 
acordurilor internaţionale; 

 Realizarea riguroasă a evidenţei  eliberării şi expedierii formularelor specifice în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

 Actualizarea permanentă a bazei de date în legătură cu CEASS/CIP, Formularele Europene si cele în baza 
acordurilor internaționale emise şi primite, cu listele de beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, liste ce urmează a 
fi comunicate altor Direcţii din cadrul instituţiei în vederea luării unor măsuri specifice; 

 Realizarea activității de rambursare în conformitate cu Ordinul 729/2009 republicat privind rambursarea si 
recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi 
în domeniul sănătăţii la care România este parte și HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenta medicala transfrontaliera; 

 Procesarea şi raportarea documentelor aferente dosarelor pensionarilor ce optează pentru contribuţia la asigurarea 
de sănătate într-un singur stat;  

 Întocmirea  şi revizuirea procedurilor de lucru şi metodologiilor specifice; 
 Centralizarea raportărilor transmise de furnizori, privitoare la raportarea cetăţenilor străini care au beneficiat de 

asistenţă medicală în unităţi sanitare aflate în contract cu CASMB; 
 Redactarea corectă și în limita  termenelor legale a  răspunsurilor la petiţii; 
 Realizarea conformă, corectă și în termen a raportărilor periodice către CNAS, privind situaţia formularelor şi 

cardurilor; 
 Redactarea și transmiterea raportărilor  către DRC şi DE cuprinzând listele cu Formularele E 104, E 121, E 106, 

raportari ce urmeaza sa fie procesate la nivelul compartimentelor respective. 
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Activităţile specifice serviciului RAI 
 

Principalele activități sunt legate de  punerea în practică a prevederilor: 
- Regulamentelor CEE nr. 1408/71 şi nr. 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, 
- Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului european şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială, 
- Regulamentului CE nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în 

aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004, 
 - Acordurilor internaţionale în domeniul sănătaţii la care România este parte. 
SERVICIUL RAI: 

 asigură şi răspunde pentru evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea asistenţei medicale în 
România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, 
convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi 
cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă; 

 asigură şi răspunde pentru emiterea CEASS/CIP precum şi pentru întocmirea şi completarea corectă a formularelor 
specifice pentru cetăţenii străini şi români care beneficiază de asistenţă medicală în România, respecitiv în străinătate 
în baza acordurilor şi regulamentelor internaţionale; 

 asigură şi răspunde de evidenţa eliberării şi expedierii formularelor europene si a celor in baza acordurilor 
internationale la care Romania este parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 răspunde verbal şi în scris la solicitările cetăţenilor români şi străini, privind modul în care pot beneficia de asistenţa 
medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale; 

 solicită de la serviciile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti relaţii, acte, 
documente, care să justifice eliberarea formularelor specifice; 

 colaboreaza cu DRC, DMS, DE pentru procesarea dosarelor de rambursare în conformitate cu Ordinul 729/2009 
republicat, privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 
documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte și H.G. 304/16.04.2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontalieră, precum si a metodologiei de 
rambursare a preturilor / tarifelor reprezentand contravaloarea asistentei medicale transfrontaliere, inclusiv la nivelul 
acestora; 

 Întocmeste Nota de Calcul pentru decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asigurații pe teritoriul unui alt 
stat al UE, conform Ordin CNAS 729/2009 republicat și HG304/2014; 



16 

 Certificarea în privința realitătii, regularitătii si legalitătii a Notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu 
serviciile medicale, conform prevederilor Ord. CNAS 729/2009 republicat si HG 304/2014; 

 Aplica “bun de plata” pe Nota de fundamentare in locul ordonatorului de credite pentru efectuarea decontării; 
 Asigura activitatea de solutionare a petițiilor cetătenilor români si străini referitoare la aplicarea regulamentelor din 

domeniul coordonării sistemelor de securitate sociala precum și acordurilor, protocoalelor, convențiilor si ințelegerilor 
cu prevederi in domeniul sănătății; 

 proceseaza dosarele depuse de beneficiarii de pensie din România care și-au stabilit resedința în strainatate si care 
opteaza pentru a rămâne sau nu asigurați în Romania, activitate desfasurata în baza Ordinului  CNPB/CNAS 
nr.1285/437/2011 privind reținerea contribuțiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate în cazul 
pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliu declarat pe teritoriul altui stat. 

 actualizează permanent baza de date în legătură cu CEASS/CIP, Formularele Europene si cele în baza acordurilor 
internationale emise şi primite, cu listele de beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, liste ce urmează a fi 
comunicate altelor Direcţii din cadrul instituţiei în vederea luării unor măsuri specifice; 

 asigură confidenţialitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
 îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Preşedintele – Director General CASMB în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, cu cerinţele de gestionare eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local şi de 
diminuare a riscurilor de încălcare a legislaţiei specifice. 

 colaborază permanent cu organele de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti; 
 

Prezentarea realizărilor în raport cu obiectivele CASMB  
 

Activitățile desfășurate la nivelul serviciului au fost realizate având în vedere atribuțiile specifice de serviciu, dar și 
protejarea reputației și imaginii CAS-MB. Rezumand,  aspectele pozitive ale activității structurii  sunt următoarele: 
 Personalul serviciului a adoptat o atitudine corectă şi un grad ridicat de solicitudine şi preocupare faţă de petenţi şi 

problemele acestora; 
 Modul de lucru a impus operativitate în rezolvarea  cererilor privind emiterea/ validarea formularelor, asigurând-se 

concomitent legalitatea operațiunilor și satisfacerea cerințelor  solicitanților; 
 Au fost elaborate toate  procedurile  privind  emiterea/ validarea formularelor europene precum şi pentru rezolvarea 

cererilor de rambursare, ( în lipsa unor norme metodologice date de CNAS); 
 Au fost constituite opisurile de documente ce compun dosarele aferente fiecărui tip de formular în parte, documente 

menite să justifice emiterea/ validarea formularelor; 
 Au fost respectate  termenele indicate pentru raportările solicitate de CNAS şi de conducerea CASMB; 
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 S-a incercat o bună colaborare cu DMS, DE si DRC care evaluează, conform competentei posibilitatea încadrării în 
prevederile normelor metodologice de emitere a formularului E112 sau în prevederile Ordinului CNAS nr.729/2009 
republicat, precum si ale HG 304/2014; 

 Personalul a manifestat siguranţă, promptitudine şi dinamism în rezolvarea problemelor apărute în derularea 
activităților specifice.  

 
Rezultatele activității desfășurate în anul 2015 

 

Nr.  total 
Formulare 
emise si 
primite  

Nr. total 
CEASS 
emise  

Nr. total Formulare / 
CEASS emise si 
primite  

Nr. total intrari 
documente  S.R.A.I 

Nr. total dosare 
procesate conf. 
Ordin 1285/437 
/2011 

Nr. total dosare 
procesate conf. HG 
304/2014 

Nr. total dosare procesate 
conf. Ordin 729 /2009 

1 2 1+2=3 5 6 7 8 
8556 16867 25423 12810 541 24 16 

 

Nerealizari și cauzele acestora  
 Colaborarea deficitară cu alte structuri ale CASMB, în sensul primirii cu mare întârziere a informațiilor de specialitate 

solicitate; 
 Refuzul compartimentelor cu atribuții în verificarea calitatii de asigurat si in actualizarea SIUI, de a-şi asuma 

responsabilitatea pentru anumite activităţi ce țin strict de competenţa lor (furnizarea de informații privind verificarea 
calității de asigurat conform atribuțiilor: 
confirmarea calitatii de asigurat, verificarea la zi si pe perioada termenelor de prescriptie a calitatii de asigurat, 
introducere/excludere în/din SIUI a cetatenilor beneficiari de formulare europene si in baza acordurilor, pe baza 
raportarilor SRAI); 

 Absența unei colaborări cu direcția de specialitate a CNAS, for coordonator, care nu răspunde numeroaselor adrese 
transmise de SRAI, prin care se solicita anumite clarificări  sau prin care se expun anumite probleme, deseori 
propunând şi un eventual mod de rezolvare; 

 Dificultățile existe în circulaţia documentelor  între sedii, ceea ce duce la întâzierea finalizării lucrărilor și maximizează 
riscul depășirii termenelor legale de finalizare a documentelor/acțiunilor; 

 Întârzieri în actualizarea  informaţiilor specifice SRAI şi a unor precizări utile atât pentru asiguraţi cât şi pentru 
furnizorii de servicii medicale, pe site-ul CASMB; 
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 Dotarea precară cu tehnică de calcul și echipamente de birotică, crează dificultăți și conduce la utilizarea ineficientă a 
timpului de lucru; 

 Primirea cu mare întârziere a răspunsurilor care sunt de competenţa altor compartimente; 
 Nerespectarea de catre furnizorii de servicii medicale a obligativitatii de a raporta serviciile oferite cetăţenilor străini, 

ceeace duce la imposibilitatea recuperarii sumelor respective; 
 Lipsa de disponibilitate a DRC in a actiona in sensul impunerii furnizorilor de servicii medicale de a face raportarile 

susmentionate. 
 
Propuneri pentru remedierea deficientelor 

 Proiectarea și implementarea urgentă a unei aplicaţii informatice care să permită o evidenţă cât mai clară şi precisă a 
tuturor formularelor europene, a beneficiarilor acestora etc; 

 Realizarea unei aplicați informatice specifice formularelor de tip E125 (decontare servicii medicale intre state membre 
UE) pentru facilitarea  verificării (SRAI) și transmiterii către Directia Economica, în vedere intocmirii solicitărilor de 
prevedere bugetară catre CNAS; 

 Asigurarea accesului  permanent la informaţiile necesare desfășurării activității prin acordarea unor drepturi de acces 
/ actualizare pe zonele de interes din SIUI, precum şi  instruirea corespunzătoare a personalului RAI; 

 Elaborarea unor proceduri interdepartamentale care să asigure buna și corecta circulație a informațiilor necesare 
activităților specifice. Aceste proceduri vor preciza documente, responsabilități și termene care trebuie  respectate de 
către structurile implicate; 

 Organizarea unor întâlniri cu compartimentele ale căror activități au  implicare în activitatea serviciului, în vederea 
stabilirii unui mod de lucru eficient; 

 Actualizarea opisului de documente necesare eliberării/validării formularelor europene şi CEASS  şi aprobarea 
acestor opisuri de către Preşedinte-Director General; 

 Acces permanent la informaţiile necesare si specifice, precum şi la activităţi de instruire în domeniu; 
 Îmbunătăţirea dotării cu tehnică de calcul și echipamente de birotică; 
 Pentru ca activitatea Serviciului RAI să se desfășoare fără probleme a fost nevoie ca toți angajatii sa depună eforturi 

considerabile, existand nenumarate perioade în care s-a stat peste program pentru a ne incadra în termene. În 
intervalul orar al programului de lucru cu publicul este nevoie de o mare putere de concentrare și abilitate pentru a  
putea efectua în paralel și alte activitati. Volumul imens de munca si problematica deosebit de complexa de la nivelul 
Serviciului RAI, precum si faptul ingrijorator ca în decurs de 6 luni, numarul de angajati s-a redus cu patru persoane, 
impune creșterea  urgentă a numărului de angajati care sa poata indeplini la timp, corect si fara sincope, toate 
activitatile specifice.  
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COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 
 
Misiune Obiective 

Considerând accidentele de muncă şi bolile profesionale drept rezultatul unor deficienţe ale sistemului de muncă, 
prin principalele măsuri de prevenire şi protecţie care au fost prevăzute în planul de prevenire şi protecţie pentru anul 
2015, s-a reuşit ca acest program să fie dezvoltat eficient, cu participarea atât a conducerii cât şi a lucrătorilor, pentru a 
putea raporta că în intervalul de timp analizat nu au fost înregistrate accidente de muncă sau boli profesionale.  

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă s-a desfăşurat în baza prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă, a HG 1425/2006 – Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 precum şi a celorlalte acte 
normative care reglementează diferite aspecte specifice din activitatea zilnică a fiecărui post de lucru prin interacţiunea 
cu diferiţi factori nocivi.  

 

Activități desfășurate  
Analizând punctual activitatea, ne referim în primul rând la obligaţiile ce au revenit conducerii instituţiei, care şi-a 

asumat promovarea îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă a tuturor lucrătorilor, cu aplicabilitate în toate sectoarele 
(funcţionari sau muncitori) dar şi pentru personalul cu care aceştia sunt în contact direct (contribuabili).  

În acest sens, au fost dispuse măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atât în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al CASMB, cât şi în Regulamentul de Ordine Interioară al CASMB pentru prevenirea riscurilor 
profesionale, pentru informarea şi instruirea lucrătorilor, a asigurării cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare 
securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Urmărind adaptarea măsurilor în funcţie de modificarea condiţiilor şi asigurând îmbunătăţirea situaţiilor existente, 
conducerea CASMB a asigurat implementarea măsurilor de prevenire şi protecţie pe baza principiilor generale de 
prevenire (evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea la 
progresul tehnic înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos 
(scoaterea din uz şi casarea aparaturii îmbătrânite moral), dezvoltarea unei politici de prevenire coerente (revizuirea 
procedurilor aplicabile în activitatea de securitate şi sănătate în muncă sau întocmirea de noi proceduri adecvate 
condiţiilor existente), adaptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 
individuală, precum şi furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.   
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De asemenea, conducerea instituţiei a aprobat alegerea echipamentelor de lucru după ce s-a făcut o evaluarea 
judicioasă a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor sau la amenajarea locurilor de muncă (exploatarea 
centralei termice din sediul „Vasile Lascăr”, manipularea materialelor din sediul arhivei „Crângaşi”).  

Măsurile de prevenire şi protecţie, precum şi metodele de lucru care să îmbunătăţească nivelul de securitate şi de 
protecţie a sănătăţii lucrătorilor au fost integrate în ansamblul activităţilor CASMB la toate nivelurile ierarhice, prin 
desemnarea de responsabilităţi concrete ale directorilor (economic, de relații contractuale, medic şef) cât şi şefilor de 
servicii funcţionale, şefi de birouri sau compartimente.  

În permanenţă s-a găsit timpul pentru dialog nu numai cu reprezentanţii lucrătorilor ci şi cu lucrătorii în direct, pentru 
rezolvarea operativă a cererilor acestora pentru îmbunătăţirea amenajărilor locurilor de muncă (ecrane de protecţie 
contra agenţilor nocivi în zonele de lucru cu publicul, aprovizionare cu apă plată şi distribuitoare de apă pentru zilele 
caniculare).  

O grijă deosebită a fost aceea de a cunoaşte capacităţile lucrătorilor la încredinţarea sarcinilor de serviciu, în mod 
special pentru aceia care au avut de executat activităţi administrative neplanificate sau ocazionale (mutări mobilier, 
manipulare materiale gospodăreşti) sau pentru aceia care să fie special instruiţi pentru accesul în zonele cu risc ridicat 
(centrală termică, panouri electrice).  

Pentru organizarea activităţilor legate de primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi 
iminent, au fost stabilite legăturile necesare cu serviciile specializate privind primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, 
salvare şi pompieri, precum şi lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi evacuare, 
verificându-se că în cazul pericolului grav şi iminent se pot aplica măsuri corespunzătoare pentru evitarea consecinţelor 
unui asemenea pericol, până la intervenţia organelor specializate pentru astfel de situaţii.  

Considerând indice de performanţă scopul Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (HG 1425/2006), 
acela de a aplica principiile legii, estimăm că au fost realizate cerinţele legale referitoare la autorizarea funcţionării din 
punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, a organizării şi funcţionării Compartimentului Intern de Prevenire şi 
Protecţie în subordinea directă a PDG al CASMB, a organizării, reorganizării şi funcţionării Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, a instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a dispunerii de măsuri în caz de 
pericol grav şi iminent, a revizuirii procedurilor pentru comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrării şi evidenţei 
accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalizarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor 
profesionale.  

 
Propuneri pentru remedierea deficiențelor/îmbunătățirea activității 

Pentru ridicarea nivelului calitativ al activităţii de securitate şi sănătate în muncă, propunem şi alocarea unui spaţiu 
adecvat, atât pentru desfăşurarea activităţii de instruire, cât mai ales pentru promovarea domeniului securităţii şi sănătăţii 
în muncă, pentru influenţarea comportamentului lucrătorilor în raport cu cerinţele de securitate a muncii, loc în care să îşi 
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poată desfăşura activitatea şi medicul specialist de medicina muncii, care să supravegheze permanent starea de 
sănătate a lucrătorilor (conform HG nr. 355/2007). 
 
 
 

BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS 
 

Misiunea structurii 
Biroul Juridic Contencios asigură: 

-îndrumarea și asigurarea informării serviciilor de specialitate ale CASMB în vederea aplicării și respectării actelor 
normative în vigoare corespunzătoare domeniului de activitate; 
-reprezentarea intereselor CASMB în cadrul litigiilor care au ca obiect activitatea de bază a CASMB; 
-avizarea din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative și al corelării cu prevederile altor acte 
normative a tuturor proiectelor și documentelor inițiate la nivelul PDG; 
-întocmirea documentației necesare și transmiterea acesteia serviciilor din cadrul CASMB implicate, în vederea 
executării sentințelor rămase definitive, irevocabile și executorii date în favoarea/defavoarea CASMB; 
-colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, încheierea,  modificarea, completarea, 
derularea și încetarea contractelor încheiate de CASMB; 
- acordarea vizei pentru legalitate pe toate documentele emise de CASMB, care conduc la angajarea răspunderii 
patrimoniale, contractuale, civile, penale sau disciplinare prezentate spre avizare conform legii.  

Obiective 
-reprezentarea instituției în instanță în diverse cauze în care CASMB are calitate procesuală; 
-acordarea de consultanță juridică pentru toate seviciile din cadrul CASMB, furnizori de servicii medicale; 
-informarea periodică a departamentelor din cadrul CASMB cu privire la noutățile legislative apărute, necesare 
desfășurării în condiții optime a activității; 
-verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale privind furnizarea de servicii medicale, încheiate între CASMB şi 
furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, a contractelor de achiziţii publice și prestări servicii, precum şi a celorlalte 
documente în care CASMB este parte contractantă; 
-însușirea, în mod permanent, de către consilierii juridici a legislației specifice, necesare desfășurării în bune condiții a 
activității. 
Biroul juridic-contencios este compartiment al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti aflat în 
subordinea directă a Preşedintelui Director General .  



22 

 Biroul Juridic Contencios  a funcţionat in perioada 01.01- 01.09.2015 cu un număr  de 10 salariați 
- 1 – şef birou – post conducere; 
- 9 – consilieri juridici – posturi de execuţie; 
iar în perioada 01.09.2015-31.12.2015 cu un nr. de 9 salariați 
- 1 – şef birou – post conducere; 
- 8 – consilieri juridici – posturi de execuţie. 

  
Activităţi desfăşurate în cadrul biroului juridic contencios  și scurtă prezentare a acestora 
 
S-au desfăşurat activităţi cu caracter permanent : 

I. Reprezentarea în instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia asigurărilor 
sociale şi conflictelor de muncă, materia contenciosului administrativ şi fiscal, litigii ce îşi au 
izvorul în materia dreptului comun, etc.  

-litigii privind drepturi ale funcţionarilor publici salariaţi ai CASMB –2 cauze. În aceste cauze CASMB a avut 
calitatea de pârât. Dosarele sunt în diverse faze procesuale aflate pe rolul Trib. Bucureşti şi Curtii de Apel Bucureşti; 

-litigii aflate pe rolulul Comisiei Centrale de Arbitraj-14 cauze; 
-litigii privind recuperarea sumelor ce reprezintă concedii si îndemnizaţii de asigurări sociale de sănătate - 148 

cauze; 
-litigii care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare/anulare de acte administrative  - 140 cauze, 

aflate în diverse faze procesuale la instanţele de fond/ recurs/apel; 
-litigii care au ca obiect pretenţii ale furnizorilor de medicamente pentru recuperarea de la CASMB a sumelor 

peste valoarea de contract -  6 cauze; 
-litigii care au avut  ca obiect recuperarea sumelor ce reprezintă contravaloarea serviciilor medicale de care au 

beneficiat unele persoane fizice în state membre UE -8 cauze; 
-litigii care au ca obiect pretenții ale asiguraților privind decontarea de către CASMB a unor servicii medicale, 

dispozitive medicale, medicamente -   12 cauze; 
-litigii care au ca obiect  neîncheierea contractelor de furnizare servicii medicale- 3 cauze; 
-litigii care au  ca obiect obligația de a face-7 cauze; 

-litigii care au ca obiect recuperarea unor sume de bani de la furnizorii de servicii farmaceutice-26 cauze. 
 În vederea soluționării acestor cauze  principala sarcină  a consilierilor juridici este aceea de a formula acte 
procesuale necesare și, în acest sens, consilierii juridici studiază cauzele în care reprezintă instituţia, redactează, după 
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caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, precizări, concluzii scrise, cereri de exercitare 
a căilor de atac în termenele legale.  
 Alte activități desfășurate de consilierii juridici: 

II. verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între 
CASMB şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, a contractelor de achiziţii publice și prestări 
servicii, precum şi a celorlalte documente în care CASMB este parte contractantă; 

III. verificarea documentelor şi vizarea deciziilor pentru acordarea de dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu 
pentru asiguraţii CASMB; acordarea vizei de legalitate pentru deciziile emise de Preşedinte Directorul 
General şi de Serviciul Resurse Umane Salarizare; 

V. consultanță juridică de specialitate pentru toate structurile din cadrul instituției, furnizori de servicii 
medicale, petenți. 

 
Cu caracter temporar s-au desfăşurat  următoarele activităţi : 

     - întocmirea  notificărilor către furnizori, ca urmare a rapoartelor de control întocmite de Serviciul  control al 
CASMB; 
     - întocmirea minutelor de conciliere, ca urmare a ivirii unor situații litigioase în legătură cu încheierea și /sau 
derularea contractelor de furnizare servicii medicale; 
      -formulare puncte de vedere către alte structuri ale CASMB privind interpretarea diferitelor aspecte legislative. 
În anul 2015,  la nivelul structurii juridic-contencios s-a întocmit  un număr de aproximativ 100 răspunsuri la 
petiţii/adrese repartizate spre soluţionare de către Preşedinte – Director General şi Serviciul Relaţii Publice şi 
Purtător de Cuvânt. 
 

      Petiţiile înregistrate la nivelul Biroului juridic au avut ca obiect acordarea de medicamente, decontarea de 
medicamente/dispozitive medicale achiziţionate cu contribuţie personală de asigurati, asistenţă medicală pentru 
categoriile de persoane prevăzute în Legi speciale, aspecte legate de obligația plății contribuţiei la FNUAS etc. 

 

Nerealizări și cauzele acestora 
Menționăm că o parte din dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, având ca obiect contestație act administrativ 
(decizii de impunere emise de CASMB pentru obligații restante la FNUASS până la data de 30 iunie 2012)  s-au 
soluționat prin admiterea cererilor de chemare în judecată formulate de reclamanți, în sensul anulării deciziilor de 
impunere ca fiind emise de o autoritate care nu are competența de a emite asemenea acte ( Sentința civilă a Curții de 
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Apel București nr. 835/2012, publicată în M.OF. nr.243/2014, prin care s-a dispus anularea în parte a dispozițiilor art. 35 
alin.(1) din Ordinul CNAS nr. 617/2007 în privința posibilității organului competent al CNAS de a emite decizii de 
impunere). 

O altă categorie de dosare, pentru care instanțele de judecată nu au pronunțat hotărâri unitare sunt dosarele care 
au avut ca obiect cereri  privind recuperarea sumelor ce reprezintă concedii si îndemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit OUGnr.158/2005. 

Astfel, o parte din dosarele respective au fost soluționate prin admiterea cererilor formulate de către reclamanți. 
 În dosarele menționate, instanțele de judecată nu au ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (1) din OUG nr. 

158/2005, potrivit cărora „indemnizațiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de 
la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) 
erau în drept să le solicite.” 

Astfel, instanțele au admis cererile reclamanților privind recuperarea sumelor reprezentând concedii medicale, 
chiar dacă cererile au fost formulate peste termenul de 90 de zile, instanțele apreciind că sunt aplicabile în prezentele 
cauze dispozițiile legislative referitoare la termenul de prescripție de 3 ani. 

Menționăm, de asemenea, că au existat reclamanți (persoane juridice) care au ridicat excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din OUG nr. 158/2005, această excepție făcând obiectul unor dosare care se 
află pe rolul Curții Constituționale a României. 

    

Propuneri pentru remedierea deficiențelor 
- O mai bună colaborare cu celelalte departamente din cadrul CASMB pentru desfășurarea în condiții optime a activității, 
respectiv, punerea la dispoziția biroului juridic contencios a tuturor datelor necesare pentru formularea apărărilor în 
cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată; 
- Acces permanent la informațiile necesare și specifice, precum și la activități de instruire în domeniu; 
- Îmbunătățirea dotării cu tehnică de calcul și echipamente de birotică; 
- O mai bună colaborare cu CNAS pentru interpretarea în mod unitar a legislației specifice domeniului asigurărilor sociale 
de sănătate, mai ales în condițiile în care există lacune legislative 
- Elaborarea unor proceduri interdepartamentale care să asigure buna și corecta circulație a informațiilor necesare 
activităților specifice. Aceste proceduri vor preciza documente, responsabilități și termene care trebuie respectate de 
către structurile implicate. 
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Există situații în care consilierii juridici ai CASMB trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea 
prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate conduce la 
divergenţe de opinii. 

Activitatea este desfăşurată de consilieri juridici care, în timp, au acumulat experienţă în domeniul asigurărilor 
sociale de sănătate, absolvenţi de studii superioare de specialitate, cu disponibilitatea de a învăţa şi a se perfecţiona 
permanent. 

În perioada analizată consilierii juridici au răspuns în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la 
actele de procedură emise de instanţe în vederea soluţionării litigiilor. 
 
 
 

SERVICIUL ANALIZĂ, STUDII, STATISTICĂ ȘI MONITORIZARE CONTRACTE 
 
 

In anul 2015, activitatea Serviciului Analiză, Studii, Statistică și Monitorizare Contracte a fost blocată prin delegările 
personalului (de conducere și de execuție) din cadrul structurii, către alte structuri ale CASMB fapt constatat și de 
auditorii participanți la misiunea de audit prin “Proiectul de Raport de Audit privind misiunea” înregistrat la CASMB sub 
nr. 23223MT/29.09.2015. 
Propuneri de îmbunătățire a activității:  

-......Alocarea de resurse umane la nivelul SASSMC pentru deblocarea activității;  
-… Stabilirea unei strategii de lucru împreună cu Președintele Director-General al CASMB privind 
deblocarea activității Serviciului;  
-     Implementarea recomandărilor din Planul de Acțiune formulate în urma misiunii de audit; 
-…. 
Deplasarea Șefului de Serviciu la structura similară din cadrul CNAS pentru deprinderea tehnicilor 
aplicabile activităților specifice Serviciului;  
-   În măsura în care acest lucru este posibil, înscrierea personalului SASSMC la cursuri de specialitate. 
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SERVICIUL CONTROL 

 
Misiune. obiective 

Activitatea de control la nivel CASMB a fost şi este desfaşurată sub directa subordonare și coordonare a Preşedintelui – 
Director General al CASMB. Activitatea structurii de control se desfăşoară în baza Ordinului CNAS 1012/2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificări și completări, coroborat cu celelalte prevederi legale în vigoare aplicabile activității de control și exercitării funcției 
publice. 

 În cadrul Serviciului Control, activitățile specifice aferente anului calendaristic 2015 au fost efectuate de un numar de 14 
funcționari publici de execuție cu atribuţii de control și un funcționar public de conducere - șef serviciu. 

Real, structura de control nu a funcționat niciodată 100% pentru a îndeplini Planul anual de activitate și pentru a 
efectua acțiunile de control care se impuneau pentru lămurirea unor suspiciuni privind fraudarea FNUASS deoarece: 

1.  au existat interveniri ale incapacității temporare de muncă – concedii medicale; 
2.  au fost efectuate o parte din concediile de odihnă, structura de control funcționând în regim de avarie pentru a asigura 

minimul legal de 33% (precizăm faptul că la acest moment există salariați ai Serviciului control care nu au efectuat nici 
măcar zilele de concediu de odihnă aferente anilor 2013 și 2014 coroborat cu neefectuarea niciunei zile de concediu de 
odihnă aferente anului 2015); 

3.  au fost cooptați salariați ai structurii de control în misiuni dispuse de Ministerul Sănătății și/sau CNAS; 
4.  au fost efectuate acțiuni de control opertiv dispuse de CNAS; 
5.  au fost cooptați salariați în misiunile de control efectuate de CNAS; 
6.  a fost asigurat suport tehnic de specialitate pentru alte instituții publice în dosare privind fraudarea sau posibila fraudare 

FNUASS de către furnizori de servicii medicale aflați sau care s-au aflat în relație contractuală cu CASMB precum și 
ședințe și grupuri de lucru privind astfel de situații; 

7.  a fost înregistrat un număr foarte mare de petiții/reclamații/memorii/solicitări la Serviciul Control, aspect care a presupus 
blocarea la sediu a unor salariați în vederea efectuării verificărilor precum și a formulării proiectului de răspuns înaintat 
spre aprobarea PDG-CASMB.  
În ciuda intervenirii situațiilor mai sus menționate Serviciul Control al CASMB, funcționând uneori chiar și în regim de 

avarie, a reușit să își îndeplinească obiectivele principale respectiv identificarea, combaterea și stoparea parțială a fraudelor 
FNUASS, apărarea drepturilor asiguraților și verificarea accesului real al acestora la servicii medicale decontate din bugetul 
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FNUASS de CASMB, verificarea respectării clauzelor contractuale și a prevederilor legale de către furnizorii de servicii medicale, 
medicamente și dispozitive medicale aflați sau care s-au aflat în relație contractuală cu CASMB. 

Activitatea de control desfăşurată la nivel CASMB, în anul 2015, a avut drept obiective principale:  
  realizarea obiectivelor prevăzute în Planul anual de control pe anul 2015; 
  realizarea acţiunilor de control dispuse de Preşedintele-Director General al CASMB; 
  asigurarea aplicării unitare şi stimularea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei referitoare la sistemul de asigurări sociale de 

sănătate pentru eliminarea disfuncţionalităţilor cu impact negativ asupra SASS și FNUASS; 
  reducerea cheltuielilor din fondul de asigurări de sănătate  prin eliminarea cheltuielilor nejustificate sau, după caz, ilegale; 
  verificarea respectării legislaţiei cu privire la modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conformitate cu 

dispoziţiile OUG nr.158/2005 şi legislaţiei conexe. 
 

Activități desfășurate 
La elaborarea Planului de activitate s-a avut in vedere complexitatea activităţii derulate la nivelul structurii, pe tipuri de 

controale, sfera de control, precum si specificul CASMB datorat numarului mare de furnizori de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale cu care CASMB este in relatii contractuale, a numarului mare de angajatori şi persoane fizice autorizate care 
îşi desfasoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti şi care au obligaţii conform OUG 158/2005, numărului mare de persoane 
asigurate aflate în evidența CASMB. 
 În cadrul Planului de activităţi pentru anul 2015 au fost planificate iniţial un număr de 422 controale tematice, însă în 
trimestrul III s-a revenit asupra acestuia şi s-a stabilit un numar de 373 controale tematice din cauza faptului că personalul 
Serviciului Control a fost cooptat de mai multe ori în misiuni de control operative iniţiate/dispuse de MS şi/sau CNAS, în echipe 
mixte sau, după caz, doar cu personal CASMB, numarul acestor controale operative ridicandu-se la 173.  De asemenea, 
personalul Serviciului Control a fost solicitat și angajat în diverse activități specifice împreună cu alte instituții publice. 
 Numărul total de acţiuni de control efectuate în anul 2015 a fost de 619. 

Tipurile de control şi limitele activităţii de control sunt definite în Ordinul CNAS nr.1012/2013. Controalele sunt împărţite în 
trei categorii şi anume: tematice, operative şi inopinate. În activitatea de control s-a urmărit ca acestea să fie acoperite cât mai 
mult posibil în urma declanşării lor, în baza, fie a unor ordine comune MS şi CNAS, fie a unor dispoziţii de control ale 
Preşedintelui-Director General al CASMB. Toate acţiunile de control au fost materializate prin dosare şi rapoarte de control, 
având în vedere prevederile legislative în vigoare.    

Obiectivele care au stat la baza asigurării activităţii în cursul anului calendaristic 2015, au fost, pe lângă cadrul de obiective 
la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, şi frecvenţa disfuncţionalităţilor pe categorii de furnizori şi 
identificarea cauzelor care generează iregularităţi şi disfuncţionalităţi precum și sesizările repartizate de conducerea CASMB 
către Serviciul Control. 
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În acelaşi timp, s-a ţinut cont de faptul că exercitarea unei acţiuni de control nu este neapărat limitată în timp ci trebuie să 
primeze calitatea actului de control pentru a evidenţia principalele breşe create în sistem datorate unei dezvoltări accelerate a 
acestuia şi secundar propunerea unor soluţii şi estimarea unor rezultate. 

Anul 2015 a reprezentat, până la momentul întocmirii prezentului Raport de activitate, recuperarea sumei de 1.345.371,59 
lei fără a include aici și sumele care urmează să fie recuperate ca urmare a sentințelor judecătorești pronunțate în dosarele în 
care CASMB este parte procesuală (parte civilă/vătămată). Estimăm că valoarea sumelor ce urmează să fie recuperate în temeiul 
sentințelor judecătorești penale depășește cu mult sumele deja recuperate de CASMB în urma acțiunilor de control. În același 
context precizăm faptul că vor mai fi recuperate sume de bani aferente aceleiași perioade, sume ce reprezintă implementarea 
unor măsuri propuse și aprobate de către Președintele – Director General al CASMB ca urmare a unor acțiuni de control aferente 
anului 2015 însă finalizate în luna decembrie 2015 și ianuarie 2016. 

Activitatea de control planificată este influenţată de actiunile comune de control stabilite în baza ordinelor CNAS şi MS. Un 
alt aspect deloc de neglijat îl reprezintă şi petiţiile adresate direct CASMB sau redirecţionate de CNAS în care sunt semnalate 
anumite iregularităţi şi disfuncţionalităţi ale sistemului de asigurări sociale de sănătate. Acestor petiţii li se alocă un timp destul de 
mare deşi, pentru rezolvarea lor, consilierii încearcă să limiteze la maxim deplasările în teren, cercetarea, documentarea, 
soluţionarea şi redactarea răspunsurilor consumă cu mult peste fondul de timp suplimentar aşa cum este calculat în baza 
prevederilor Ordinului nr.1012/2013. 

În acelaşi context, trebuie menţionat şi numărul semnificativ de petiţii/sesizări/reclamaţii înaintate CASMB şi direcţionate 
către Serviciul Control, ce conţin aspecte supuse prevederilor OUG nr.158/2005 privind certificatele de acordare a concediilor 
medicale şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. Acestea solicită un efort   important din partea personalului 
din cadrul Serviciului Control şi deasemenea alocarea  de timp   întrucât în scopul soluţionării acestora şi formulării unui  raspuns 
pertinent către petenţi este necesară deplasarea la entităţile vizate a echipelor de control pentru a se constata veridicitatea celor 
semnalate. 

Activitatea Serviciului Control al CASMB se prezintă la finalul anului 2015, astfel: 
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Tematice Operative Inopinate din anul curent din anii 
precedenti

Dispuse Implemen
tate

1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 10=11+12 11 12 13 14
A Controale la furnizorii de servicii medicale 2349 373 384 613 379 173 61 1.345.371,59 1.345.371,59 0,00 59 51

1 Asistenta medicala primara 970 130 131 205 130 48 27 15000,00 15000,00 0 16 16
2 Ambulatoriu de specialitate clinic 526 84 84 134 84 33 17 38549,23 38549,23 0 16 15
3 Ambulatoriu de specialitate paraclinic 142 36 37 49 36 12 1 44943,36 44943,36 0 4 3
4 Ambulatoriu de specialitate stomatologic 136 8 10 11 10 1 0 0,00 0,00 0 0 0
5 Asistenta medicala spitaliceasca 82 6 6 27 6 6 15 1042731,87 1042731,87 0 6 4
6 Asistenta medicala de urgenta si transport  sanitar 6 6 5 4 4 0 0 0,00 0,00 0 0 0
7 Ingrijiri medicale la domiciliu 73 13 13 12 12 0 0 106420,80 106420,80 0 4 2
8 Asistenta medicala de recuperare-reabilitare 85 8 8 10 9 1 0 508,60 508,60 0 1 1
9 Furnizori de medicamente 255 78 85 154 83 71 0 97217,73 97217,73 0 11 9

10 Dispozitive medicale 74 4 5 5 5 0 0 0,00 0,00 0 0 0
11 Programe nationale de sanatate* 0 0 0 2 0 1 1 0,00 0,00 0 1 1

B
Controale la persoane fizice care au obligatia 
sa vireze contributia de asigurari de sanatate la 
FNUASS

- 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

C
Controale la persoane juridice sau fizice  ai 
caror salariati beneficiaza de CM cf.OUG 
158/2005

- 0 4 6 0 0 6 - - - 4 4

D
Controale la persoane fizice  care beneficiaza 
de CM cf.OUG 158/2005 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

TOTAL 2.349 373 388 619 379 173 67 1.345.371,59 1.345.371,59 0,00 63 55

Sume 
recuperate

din care: Masuri

Nr.  
crt.

Denumire

Nr.furnizor
i aflati in 
relatie 

contractua
la cu CAS 

Nr.controa
le 

prevazute 
in planul 

de control 
anual

Nr. controale 
prevazute in 
perioada de 
raportare 

Nr. total de 
controale 

realizate in 
perioada de 

raportare

din care:
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SERVICIUL RELAŢII PUBLICE ŞI PURTĂTOR DE CUVÂNT 

 
 
Serviciul Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt se află în directa subordonare a Preşedintelui – Director General al CASMB. 
În componența biroului se află 2 birouri: Biroul Purtător de Cuvânt și Biroul Relații Publice. 
În statul de funcții al serviciului sunt prevăzute 16 posturi, toate ocupate. 
Misiunea serviciului este asigurarea comunicării CASMB cu publicul țintă și mass-media. 
Obiective: 
Conform atribuţiilor stabilite prin ROF, activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului s-au subscris atingerii următoarelor 
obiective: 

 asigurarea aplicării prevederilor Legii 233/2002 privind regimul de soluţionare a petiţiilor şi Legii 544/2001 
privind accesul la informaţii de interes public; 

 gestionarea imaginii CASMB; 
 gestionarea documentelor la nivelul registraturii generale a CASMB; 
 informarea directă a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii.  

 
Activităţi desfăşurate în cursul anului 2015 în vederea atingerii obiectivelor. Indicatori de performanță. 
 
Soluţionarea petiţiilor conform Legii 233/2002 
În cursul anului 2015, prin Serviciul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt au fost gestionate 15811 petiţii, situaţia statistică 
a acestora fiind redată în tabelul de mai jos: 
 

DOMENII DE INTERES Nr. petiții 
Asistenţă medicală primară 96 
Asistenţă medicală spitalicească 103 

Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate 47 

Asistenţă medicală dentară 3 
Medicamente în tratamentul ambulatoriu 48 
Îngrijiri la domiciliu şi transport sanitar 2 
Orteze, proteze, dispozitive medicale 40 
Programe naţionale de sănătate 33 
OUG 158/2005 50 
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Modalităţi de asigurare, depunere declaraţii 1504 

Diverse/CARDUL NATIONAL 13872 

Informaţii privind cardul european de sănătate 9 

Formulare europene 4 
 

Gestionarea adresei de e-mail de contact a CASMB – s-a răspuns la 17296 mesaje, după cum urmează: 
 

DOMENII DE INTERES Nr. mesaje 
Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate 162 
Asistenţă medicală dentară 44 
Asistenţă medicală primară 195 
Asistenţă medicală spitalicească 145 
Informaţii privind cardul european de sănătate/formularele europene 527 
Informaţii privind cardul național de sănătate 11296 
Informații privind acordarea/decontarea concediilor medicale (OUG 
158/2005) 

340 

Îngrijiri la domiciliu şi transport sanitar 15 
Medicamente în tratamentul ambulatoriu 176 
Modalităţi de asigurare, depunere declaraţii 2881 
Orteze, proteze, dispozitive medicale 124 
Programe naţionale de sănătate 52 
Diverse 184 
Clasate 1155 
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Asigurarea accesului la informaţii de interes public, conform Legii 544/2001: 
 

DENUMIRE NUMĂR 
Număr total de cereri de informaţii de interes public 40 
Număr total de solicitări departajat pe domenii de interes din care: 

 Informaţii furnizori în contract cu CASMB (sume alocate, deconturi) 
 Informaţii privind calitatea de asigurat 
 Informaţii privind activitatea CASMB 
 Informaţii privind concediile medicale 
 Informaţii privind listele de aşteptare (dispozitive medicale, comisii 
terapeutice) 

 
29 
3 
5 
1 
2 

Numărul de solicitări rezolvate favorabil 37 
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 

3 
3 

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

25 
15 

Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 13 
Numărul de solicitări adresate de persoane juridice 27 
Numărul de reclamaţii administrative: 

 Rezolvate favorabil 
 Respinse 
 În curs de soluţionare 

0 
 

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

0 

Costurile totale ale compartimentului de informaţii şi relaţii publice - 
Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public - 
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Menționăm că au fost luate în considerare în întocmirea Raportului numai acele solicitări de informații care intră sub incidența Legii 
544/2001 (nu au fost incluse solicitările de prelucrare a datelor cu caracter personal, petițiile, adresate CASMB în virtutea Legii 
544/2001,fie în scris, fie pe e-mail) 
 
TELVERDE - În anul 2015 s-a înregistrat un număr de  42848 solicitări de informaţii prin intermediul TELVERDE 
0800.800.951; numărul de apeluri, în funcţie de principalele categorii de informaţii solicitate, fiind ilustrat în tabelul de mai 
jos:  
 

DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA 
TEL.VERDE 

NR. 
APELURI 

Asistenţă medicală primară 2590 
Asistenţă medicală spitalicească 624 
Asistenţă medicală în ambulatoriul de 
specialitate 1355 

Asistenţă medicală dentară 1050 
Medicamente în tratamentul ambulatoriu 3336 
Îngrijiri la domiciliu şi transport sanitar 96 
Orteze, proteze, dispozitive medicale 3240 
Programe naţionale de sănătate 215 
OUG 158/2005 3600 
Modalităţi de asigurare, depunere declaraţii 16775 
Diverse 1900 
Informaţii privind cardul european de sănătate 7260 
Formulare europene 805 
Alte sesizări (apeluri mute, obscene, fără 
conţinut) 0 

HG nr 262/2010 si Ord. MS/CNAS 
265/408/2010 2 

Biroul de informaţii 
În anul 2015, în cadrul biroului de informaţii s-au prezentat peste 200.000 de persoane, stiuația sintetică a solicitărilor de 
informații fiind reflectată mai jos: 
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DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA SOLICITARI LA BIROUL DE 
INFORMATII 

Asistenţă medicală primară 3075 
Asistenţă medicală spitalicească 705 

Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate 1840 

Asistenţă medicală dentară 925 

Medicamente în tratamentul ambulatoriu 3615 

Orteze, proteze, dispozitive medicale 5020 
Programe naţionale de sănătate 255 
Concedii medicale 3665 

Modalităţi de asigurare, depunere declaraţii 27115 

Diverse 2015 

Informaţii privind cardul european de sănătate 7845 

Informatii privind cardul national de Asigurari de sanatate Nu s-a putut cunatifica, având în 
vedere afluxul mare de public 

 
 Organizarea activităţii de audienţe a conducerii CASMB 

DOMENII DE ASISTENTA MEDICALA AUDIENTE LA 
CONDUCERE 

Asistenţă medicală primară 9 
Asistenţă medicală spitalicească 3 

Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate 7 

Medicamente în tratamentul ambulatoriu 6 

Programe naţionale de sănătate 1 

Decontarea concediilor medicale 12 
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Modalităţi de asigurare, depunere declaraţii 35 
Diverse 23 

Cardul european de sănătate/formulare europene 2 

Actualizare website  - activitate permanentă, în colaborarea cu toate structurile CASMB 
Relaţia cu Mass-media 
Datorită activității de distribuire a cardurilor naționale și numărului mare de carduri returnate la CASMB (cca 200.000), 
mass media a acordat o atenție sporită pe parcursul întregului an activității CASMB. Vârfurile s-au înregistrat la începutul 
lunii mai, respectiv, lunii septembrie, când reprezentanții mass-media au staționat zile întregi la ghișeele CASMB. Deși 
această activitate a fost desfășurată cu dificultăți, din cauza resurselor umane insuficiente ale CASMB, mass-media a 
reflectat în mod obiectiv și echitabil situația de la ghișeele instituției și, în multe situații, chiar a adus aprecieri eforturilor 
depuse de către angajații CASMB. 
Alte solicitări de presă au vizat, în general, activitățile și procedurile de lucru ale instituției, informații de interes public 
referitoare la valori de contract, plafoane ale furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu CASMB, date care 
reflectă activitățile desfășurate etc.  
 Activitatea de registratură: 
Prin registratura generală a CASMB au fost înregistrate şi procesate 197893 documente, după cum urmează: 
160640 – documente diverse 
17761 – cereri pentru eliberarea adeverinței de asigurat 
15641 – cereri pentru eliberarea cardului național 
3851- cereri validare a calității de asigurat 
 
Nerealizări. Probleme întâmpinate  
Principala problemă cu care ne-am confruntat pe parcursul anului a fost gestionarea resurselor umane. Având în vedere 
specificul activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului, gradul de solicitare al personalului a fost foarte ridicat, fapt 
reflectat, de altfel, şi de către indicatorii sintetici prezentaţi mai sus.  
Deși cu această problemă ne-am confruntat sistematic în ultimii ani, anul 2015 a constituit o provocare serioasă în 
asigurarea desfășurării activității, întrucât, din acest an, în sfera de competență a CASMB a fost introdusă o activitate 
nouă, respectiv, gestionarea cardului național de asiguări de sănătate, în aceeași schemă /structură /număr de personal, 
fără să fie înființată o structură dedicată. Această activitate a presupus următoarele operațiuni (în care au fost implicați 
aproape toți angajații serviciului, alături de angajați din alte structuri ale CASMB):. 
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- Inventarierea cardurilor returnate de către poștă la finele anului 2014, prin scanarea fiecărui card, în vederea 
constituirii bazei de date (192734 carduri); 

- Procesarea solicitărilor de eliberare a cardurilor naționale – 74353 solicitări; 
- Identificarea cardurilor, pregătirea pentru eliberare, informarea solicitanților prin sms/telefonic  - 85932 carduri; 
- Identificarea, scanarea și întomcirea de borderouri  și procese verbale pentru cardurile solicitate de către 422 

medicii de familie pentru asigurații înscriți pe listele proprii  - 53785 carduri; 
- Inventarierea, scanarea și întocmirea de borderouri pentru 12600 carduri duplicat, în două etape: înainte de 

introducerea în circuitul poștal și după ce poșta a returnat cardurile duplicat pe care nu le-a distribuit; 
- Inventarierea, scanarea și întocmirea de borderouri  pentru 1353 carduri returnate pe motive de refuz; 
- Transmiterea raportărilor zilnice/periodice solicitate de către CNAS; 
- Menținerea legăturii cu Poșta Română: gestionarea cardurilor duplicat – preluare și arhivare borderouri de predare 

carduri către titulari, procese verbale de predare-primire carduri retur; corespondență privind neconcordanțele 
dintre informațiile furnizate de aplicația Poștei Române și declarațiile/cererile depuse de asigurații CASMB care nu 
și-au primit cardul; inventarierea, scanarea și întocmirea de borderouri pentru cardurile primite de Poștă de la alte 
persoane decât titularii (exclusiv angajații Serviciului); 

- Asigurarea legăturii cu Imprimeria Națională (RAIN) în ceea ce privește cardurile duplicat: preluarea, evidența și 
plata facturilor primite de la RAIN (angajații serviciului în colaborare cu Direcția Logistică); 

- Transmiterea periodică la CNAS a cardurilor cu defecțiuni tehnice pe bază de borderou și proces verbal de predare 
– primire (angajații serviciului în colaborare cu Direcția Logistică); 

- Asigurarea distribuției în condiții de siguranță a cardurilor solicitate de casele județene de asigurări; corespondența 
cu casele județene privind cardurile solicitate de asigurații CASMB (exclusiv angajații Serviciului). 

Pe parcursul lunilor mai, iunie și septembrie, programul de lucru cu publicul zilnic pentru distribuirea cardurilor naționale 
a fost de câte 12 ore, lucrându-se în două schimburi prin rotație. 
Nemulțumirile legate de timpii mari de așteptare la ghișee, cardurile netipărite, cardurile pierdute în procesul de 
distribuție al poștei, cardurile care nu au putut fi activate din cauza defecțiunilor de soft au condus la un grad de 
agresivitate al publicului deosebit ridicat pe tot parcursul anului, astfel încât, în multe situații a fost necesară intervenția 
forțelor de ordine în vederea asigurării integrității fizice a salariaților. 
 
În cursul anului 2015 angajații serviciului au mai derulat și alte activități care nu se regăsesc în ROF-ul serviciului, astfel: 

- Preluarea și înregistrarea cererilor de îngrijiri la domiciliu în registrul special, activitate care a presupus operarea a 
24.601 dosare intrate și 24.601 dosare ieșite; 

- Eliberarea a aprox. 1300 aprobări tratamente DEMENTA și INTERFERON FREE (noiembrie - decembrie 2015); 
- Înregistrarea în evidența Direcției Medic Șef a 451 documente primite de la celelalte structuri ale CASMB. 
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Consecinţele majore pentru salariații Serviciului au fost următoarele: supranormarea, dificultăți deosebite în respectarea 
termenelor lucrărilor, imposibilitatea efectuării integrale a concediilor de odihnă și a recuperării orelor suplimentare 
desfăşurate, epuizarea, mai ales psihică, a personalului.  
 
 
Propuneri pentru remedierea deficiențelor. Direcții de acțiune pentru anul 2016-înființarea unei structuri în cadrul 
CASMB cu atribuții exclusive în gestionarea cardului național; 
 
- analiza conţinutului petiţiilor, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă asiguraţii în accesarea serviciilor 
medicale; 
- analiza conţinutului sugestiilor şi reclamaţiilor, în vederea identificării acelor aspecte ale activităţii CASMB care necesită 
îmbunătăţiri; 
- actualizarea paginii web; 
-actualizarea fondului documentaristic de la Centrul de informare documentare; 
- actualizarea materialelor informative de tip flyer puse la dispoziţia asiguraţilor în cadrul biroului de informaţii; 
- analiza periodică a problemelor/întrebărilor ridicate la biroul de informaţii/TELVERDE în vederea identificării acelor 
aspecte ale activităţii CASMB încă insuficient cunoscute; 
- informarea asiguraților privind noul pachet de servicii medicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 
DIRECȚIA RELAȚII CONTRACTUALE 

 
 

BIROUL CONTRACTARE PLANIFICARE STATISTICA ASISTENTA CLINICA IN AMBULATORIU SI MEDICINA 
DENTARA 

 
 
Misiunea Structurii: asigurarea activitatii de contractare cu furnizorii de servicii medicale in ambulatoriu pentru 
specialitati clinice si medicina dentara 
 
Obiectivele atinse in anul 2015 
 

nr 
crt 

denumire obiective realizare 

1 Incheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale specialităţi clinice şi medicină dentară – 
activităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor 
 

100% 

2  Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii 
acestora, precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării; 
 

100% 

4 Utilizarea SIUI in vederea constituirii bazei de date corespunzătoare  100% 
5 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte situaţii 

specifice activităţii biroului 
100% 

6 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice 100% 
7 Întocmirea, împreună cu Biroul Decontare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentele bugetare globale/individuale 
100% 

8 Certificarea, împreună cu Biroul Decontare omolog, în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii Notelor 
de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale 

100% 
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Activitatile desfasurate  
 

nr 
crt 

denumire activitate 

1 Incheierea contractelor pentru furnizare de servicii medicale specialităţi clinice şi medicină dentară – activităţi 
specifice fazei de angajare a cheltuielilor: 
- propuneri privind conţinutul mapelor de contractare şi propuneri de clauze contractuale specifice 
- primirea şi înregistrarea documentelor, 
- verificarea documentaţiei, 
- întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli, 
- redactarea contractului (proiectul de angajament legal), 
- obţinerea vizelor şi a semnăturilor, 
- înregistrarea contractului; 
 

2  Monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii acestora, 
precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării; 
 

3 Întocmirea, reactualizarea, aplicarea şi respectarea metodologiilor şi a procedurilor de lucru aprobate 
4 Utilizarea SIUI; constituirea bazei de date corespunzătoare şi înregistrarea informaţiilor necesare activităţii 

ulterioare, informaţii referitoare la evidenţa furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract 
5 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte situaţii specifice 

activităţii biroului 
6 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice 
 Întocmirea, împreună cu Biroul Decontare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi angajamentele 

bugetare globale/individuale 
7 Certificarea, împreună cu Biroul Decontare omolog, în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii Notelor de 

fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale 
8 întocmirea situaţiilor solicitate de către forurile superioare 
9 recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale de acupunctura si medicina dentara 
10 întocmirea regularizărilor pentru servicii medicina dentara si acupunctura 
11 introducerea documentelor în formatul SIUI, excell, actualizare site 
11 Intocmirea de adrese, raspunsuri  
12 arhivare 

 
 



40 

 Personal angajat: şef birou, 3 consilieri , 2 referenţi, 1 personal contractual 
 

În ceea ce priveşte numărul de contracte reziliate / încetate, la 31.12.2015, acestea sunt: 
 

Numărul de contracte aflate în derulare la data de 31.12.2015, este de: 
 532 furnizori de servicii medicale clinice 
 157 furnizori de servicii medicina dentara 

 
În ceea ce priveşte numărul actelor adiţionale încheiate, in perioada 01.01- 31.12.2015: 
 4519 acte adiţionale incheiate la contractele de furnizare servicii clinice si acupunctura care cuprind acte 

adiţionale de regularizare, acte adiţionale de suplimentare, acte privind introduceri / excluderi de puncte de lucru, 
personal,  acte adiţionale privind modificări în denumirea societăţii, schimbare reprezentant legal, schimbare cont 
trezorerie/ bancă, schimbare sediu social, prelungire contract, etc. 

 1525 acte aditionale aferente contractelor de furnizare servicii de medicina dentara care cuprind acte adiţionale 
de regularizare, acte adiţionale de suplimentare, acte privind introduceri / excluderi de puncte de lucru, personal,  
acte adiţionale privind modificări în denumirea societăţii, schimbare reprezentant legal, schimbare cont trezorerie/ 
bancă, schimbare sediu social, prelungire contract, etc. 

 
 

 
BIROUL CONTRACTARE PLANIFICARE STATISTICA ASISTENTA SPITALICEASCA, ASISTENTA DE URGENTA SI 

TRANSPORT SANITAR 
 
MisiuneaStructurii: încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cu respectarea Contractului Cadru şi 
a Normelor Metodologice de aplicare ale acestuia. 
 
Obiective atinse in 2015 
Nr. 
Crt.  

Denumire obiective Grad de realizare 

1.  Utilizarea SIUI in activitatea curenta referitoare la Contractare, Derulare Contracte, Medici, Unitati 
Spitalicesti, Clawback 

100% 

2.  Respectarea cerintelor de raportare Clawback formulate in machetele CNAS sau formulate de 
catre alte institutii abilitate (informatii si termen) 

100% 
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3.  Management proactiv in relationarea cu furnizorii de servicii medicale, colaboratorii, angajatii 
CASMB 

100% 

4. Raspuns in termen la petitiile/adresele/solicitarile directionate si situatiile nou aparute 100% 
5.  Competenta si raspundere in asigurarea continuitatii activitatii Biroului prin capacitatea de a obtine 

rezultate dezirabile folosind resursele existente 
100% 

 
Activități desfășurate. Indicatori de performanta 
Nr. 
Crt.  

Indicatori de performanta 
 

Grad de realizare 

1. Utilizarea SIUI 100% 
2. Incadrarea in termene si calitatea /corectitudinea informatiei 100% 
3. Calitatea rezultatelor activitatilor 100% 
4. Incadrarea in termene si calitatea /corectitudinea informatiei 100% 
5. Calitatea rezultatelor, utilizarea resurselor 100% 

 
 

Contractare spitale si ambulante SIUI/Unitate/Medic Altele 
88 furnizori si 7 furnizori transport sanitar 

Primirea şi înregistrarea cererii insoţită de 
documentele necesare în vederea 
contractării cu furnizorii de servicii medicale 
– spitaliceşti; 
Nr. 865 

Intocmire raspunsuri la adrese/solicitari in termen la 
notele interne 

Raspuns in termen la 
117 petenti 

Verificarea şi validarea dosarelor de 
contractare ale furnizorilor de servicii 
medicale – spitaliceşti; 

Actualizare medicilor in SIUI pentru 88 furnizori si 7 
furnizori transport sanitar 

Raspuns in termen la 
solicitari spitale - 15 

Introducerea în SIUI a tuturor datelor din 
dosarele de contractare ale furnizorilor de 
servicii medicale – spitaliceşti; 

Personalizare unitate spitaliceasca  - activitate lunara la 
aparitia de modificari pentru 88 furnizori si 7 furnizori 
transport sanitar 

Actualizari fise post - 
12 

Tiparirea din SIUI a tuturor contractelor şi 
anexelor pentru furnizorii de servicii 
medicale – spitaliceşti; 

Curatare / actualizare date Medici in SIUI pentru pentru 
88 furnizori si 7 furnizori transport sanitar 

Actualizare proceduri 
operationale 

Semnarea tuturor contractelor cu furnizorii 
de servicii medicale – spitaliceşti de catre 
conducerea CASMB; 

Interogare SIUI pentru furnizare date medici solicitate de 
CNAS / alte departamente – la cerere 

Evaluare personal din 
cadrul biroului  
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Înregistrarea tuturor contractelor – 865 ; 
Centralizarea circuitului contractelor, actelor 
aditionale si anexelor acestora; 

Procesare fisiere FARMI clawback – lunar pentru 88 
furnizori 

Intocmire adrese 
informative si 
transmitere a acestora 
catre toti furnizorii 

Intocmire adrese de încetare a contractelor; 
notificări de reziliere a contractelor; 
notificări de suspendare a contractelor 

Centralizare date, analiza date clawback , raspuns 
solicitare clarificari pentru 88 furnizori; 

Actualizare baza de 
date privind furnizorii 
de servicii medicale  

Înştiinţarea tuturor furnizorilor de  servicii 
medicale – spitaliceşti cu privire la  
semnarea contractelor/acte aditionale;   
 

Intocmire raport clawback, transmitere catre CNAS (lunar) 
a 12 rapoarte lunare 

Arhivare documente 

Distribuirea contractelor şi anexelor 
semnate, către furnizorii de servicii 
medicale – spitaliceşti; 
Ataşarea la dosar a exemplarului de 
contract şi a anexelor semnate; Trecerea în 
derulare a contractelor din SIUI. 

Intocmire situatii referitoare la clawback/raspunsuri adrese 
solicitate de alte institutii (curte apel, case avocatura) 

Actualizarea  
procedurilor interne de 
lucru 

Situaţia contractelor gestionate de BCPSASAUTS in SIUI: 
Contracte intocmite pentru furnizori noi in relatie cu CASMB in perioada 01.01.2015 la 31.12.2015 - 7 
Actualizare prin act aditional a conturilor de trezorerie a furnizorilor de servicii medicale spitalicesti (88) in contract cu 
CASMB. 
 
In aplicatia SIUI se efectueaza si alte proceduri: 
- introducerea medicilor - Certificat de membru, Malpraxis, angajarea acestora la furnizorii de servicii medicale; 
- generarea contractelor pentru fiecare furnizor aflat in relatie contactuala cu CASMB; 
- gestionarea bazei de date medici-introducere, scoatere din contract medici, actualizare documente cu termen de 
valabilitate; 
- preluarea si procesarea raportarilor pentru fiecare unitate sanitara, pe farmacii circuit inchis NON PNS - CLAWBACK; 
- incheierea actelor aditionale de schimbare a reprezentantului legal, a sediului sau a denumirii furnizorului, actelor 
aditionale (inclusiv anexe) prelungire a contractelor pana la 31.12.2015 
Biroul are 5 angajati: 1 sef birou, 4 angajati (din care 1 angajat este in CCC). Acestia si-au desfasurat activitatea 
conform prevederilor ROF, ROI, a fisei postului, cu respectarea circuitului documentelor si a procedurilor interne de 
lucru aprobate. 
 
Propuneri pentru remedierea deficiențelor. Deficiențe. 
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- Probleme temporare in functionarea sistemului informatic SIUI 
- uzura calculatoarelor si imprimantelor din dotare,  
- SIUI se deruleaza foarte greu, fapt care duce la intarzierea prelucrarii datelor referitoare la raportarile furnizorilor, dar si 
referitoare la modificarile privind derularea relatiei contractuale; 
- introducerea in SIUI a documentelor care au stat la baza incheierii si derularii contractelor este un mare consumator de 
timp, ceea ce conduce la efectuarea in permanenta de ore suplimentare; 
- optimizarea SIUI astfel incat să ofere posibilitatea realizării, într-un interval cât mai mic de timp, a situaţiilor solicitate de 
către forurile superioare;  
- cantitatea foarte mare de informaţii care trebuie prelucrate si monitorizate (introducerea documentelor depuse de 
furnizori la contractare, numarul mare de acte adiţionale);  
- personalul este insuficient pentru a realiza obiectivele, datorita cresterii numarului de furnizori in contract cu CASMB. 

 
Propuneri pentru remedierea deficientelor: 
-Suplimentarea numarului de angajati. 
 

 
 

BIROUL CONTRACTARE PLANIFICARE STATISTICA ASISTENTA DE RECUPERARE, REABILITARE, 
DISPOZITIVE MEDICALE 

 
Biroul Contractare – personal angajat la 31.12.2015: 1 Sef Birou, 2 consilieri superiori, 1 consilier principal,  1 referent 
superior. 
 
Misiunea Structurii: asigurarea activitatii de contractare cu furnizorii de servicii medicale de recuperare, reabilitare, 
dispozitive medicale 
Obiective  

- prelungirea valabilitatii contractelor de furnizare  servicii de asistenta medicala de reabilitare medicala si a 
contractelor de furnizare dispozitive medicale pentru anul 2015- realizat 100%; 
- incheierea actelor aditionale de regularizare a sumelor ramase neconsumate la sfarsitul fiecarui trimestru, actelor 
aditionale de reesalonare a valorii de contract, actelor aditionale de introducere si excludere de personal angajat, 
actelor aditionale de schimbare a reprezentantului legal, a sediului pentru contractele de furnizare  servicii de 
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asistenta medicala de reabilitare medicala, actelor aditionale de prelungire a contractelor pana la 31.03.2016 - 
realizat 100%; 
- incheierea actelor aditionale de schimbare a reprezentantului legal, a sediului sau a denumirii furnizorului, actelor 
aditionale de introducere a unor noi tipuri de dispozitive medicale pentru contractele de furnizare  dispozitive 
medicale, actelor aditionale de prelungire a contractelor pana la 31.03.2016 - realizat 100%; 
- introducerea in SIUI a tuturor contractelor si a actelor aditionale incheiate pentru furnizorii de servicii de asistenta 
medicala de reabilitare medicala si a furnizorilor de  dispozitive medicale - realizat 100%; 
- primirea cererilor pentru dispozitive medicale, verificarea acestora si inregistrarea lor in SIUI si in baza noastra 
de date in EXCEL - realizat 100%; 
-  emiterea din SIUI si eliberarea deciziilor pentru dispozitive medicale pe baza cererilor inregistrate de asigurati la 
sediul CASMB, in ordinea prioritatilor si in ordinea cronologica, realizat 100%; 
- emiterea din SIUI si eliberarea deciziilor pentru dispozitive medicale pe baza cererilor inregistrate de asigurati la 
sediul CASMB, aflate in lista de asteptare pana la data de 20.10.2015, inclusiv; 
- intocmirea si expedierea  raspunsurilor catre petenti in termenul legal de 30 de zile - realizat 100%; 
incadrarea in termenele prevazute pentru situatiile statistice cerute de catre conducerea CASMB, sau de catre 
CNAS si alte institutii - realizat 100%; 
arhivarea documentelor din cadrul biroului - realizat 50%( datorita lipsei de personal). 

 
Activități desfășurate 
Contracte incheiate pentru anul 2015: 
 Pentru contractele privind serviciile medicale de reabilitare medicala: 

- s-au incheiat 88 de contracte pentru anul 2015 ; 
 Pentru contractele de furnizare de dispozitive medicale: 

- s-au incheiat 79 de contracte pentru anul 2015 
In ceea ce priveşte numărul de contracte reziliate/incetate la 31.12.2015: 

- Servicii medicale de reabilitare medicala: 4 
- Dispozitive medicale: 0 

 Numărul de contracte aflate în derulare la data de 31.12.2015, este de: 
- 84 furnizori de reabilitare medicala; 
- 79 furnizori de dispozitive medicale. 

In ceea ce priveste actele aditionale incheiate, pana la 31.12.2015: 
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- 382 - la contractele de furnizare de servicii medicale de reabilitare medicala; 
- 86 - la contractele de furnizare de dispozitive medicale. 

 
 Pentru dispozitive medicale: 

- nr. cereri de elibrerare pentru dispozitive medicale depuse in perioada 01.01.2015-31.12.2015: 18.502 
- nr. decizii eliberate in anul 2015: 30.422, astfel: 

- Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.-  
- Dispozitive pentru protezare stomii –  
- Dispozitive pentru incontinenta urinara –  
- Proteze pentru membrul inferior –  
- Proteze pentru membrul superior –  
- Dispozitive de mers –  
- Incaltaminte ortopedica – 
- Dispozitive pentru deficiente vizuale – 
- Echipamente pentru oxigenoterapie –  
- Orteze pentru coloana vertebrala –  
- Orteze pentru membrul superior – 
- Orteze pentru membrul inferior –  
 

- nr. de cereri pentru dispozitive medicale aflate pe lista de asteptare: 160 
În cadrul biroului CPSARDM s-au efectuat şi alte activităţi: 
           - s-au verificat notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale şi au fost certificate în 
privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii; 

- Respectarea  procedurilor de lucru; 
- Verificarea  angajamentului bugetar global şi propunerea de angajare a unei cheltuieli pentru serviciile medicale 

din ambulatoriu de specialitate pentru serviciile de reabilitare medicala si pentru dispozitivele medicale; 
- Evaluarea personalului din cadrul biroului; 
- Actualizarea fişei postului; 
- Actualizarea procedurilor interne de lucru; 
- Intocmirea de metodologii de lucru; 
- S-a raspuns în termen la notele interne. 
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Alte activităţi desfasurate in cadrul biroului CPSARDM  : 
A. Contractarea serviciilor medicale: 

- Pregatirea documentelor in vederea contractarii; 
- Verificarea documentelor in vederea contractarii; 
- Centralizarea documentelor primite; 
- Intocmirea contractelor; 
- Intocmirea anexelor la contract; 
- Introducerea in SIUI a personalului medical, a valorilor de contract, pe luni/servicii; 
- Urmarirea derularii contractelor de furnizare de servicii medicale de reabilitare medicala si de dispozitive 

medicale; 
- Actualizarea aplicatiei SIUI, pe baza adreselor transmise de furnizori; 
- Inregistrarea actelor aditionale la contractele de furnizare servicii medicale de recuperare-reabilitare si a 

contractelor de furnizare dispozitive medicale; 
- Intocmirea lunara/trimestriala a situatiilor pentru CNAS; 
- intocmirea raspunsurilor pentru petitii. 

B. Emiterea deciziilor pentru dispozitive medicale: 
- Inregistrarea cererilor pentru dispozitive medicale in format Excel; 
- Introducerea tuturor datelor din cererile pentru dispozitive medicale in SIUI; 
- Verificarea documentelor ce stau la baza cererii pentru dispozitive medicale din punct de vedere medical; 
- Verificarea cererii in baza de date pentru a observa daca asiguratul indeplineste termenul de inlocuire pentru 

acordarea dispozitivului medical; 
- emiterea deciziilor din SIUI; 
- inregistarea EXCEL a cererilor pentru dispozitive medicale aflate pe lista de asteptare; 
- arhivarea deciziilor care au fost eliberate; 
- intocmirea plicurilor pentru expedierea prin posta a deciziilor emise de CASMB; 
- evidentierea in SIUI si in excel a plicurilor returnate de la posta. 

C. Comunicarea directa cu unitatile furnizoare de servicii medicale: 
- Evidenta furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare si dispozitive medicale aflati in relatie 

contractuala cu CASMB; 
- Elaborarea de adrese catre furnizori  de servicii medicale; 
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- Asigurarea legaturii permanente dintre CASMB si furnizori de servicii medicale. 
D. In aplicatia SIUI se efectueaza urmatoarele procese: 

- introducerea medicilor si asistentilor cu documentele aferente-Certificat de membru, Malpraxis, Program lucru- 
angajarea acestora la furnizorii de servicii; 

- generare contracte pentru fiecare furnizor aflat in relatie contactuala cu CASMB; 
- gestionarea bazei de date medici-introducere, scoatere din contract medici, actualizare documente cu termen de 

valabilitate. 
 
Deficiențe. Propuneri pentru remedierea deficiențelor: 
- implementarea aplicatiei SIUI este un mare consumator de timp, datorita timpului mare de operare a unei 

raportari, intreruperii sesiunilor de lucru, erorilor programului; 
- procesul de arhivare este un mare consumator de timp; 
- personalul este insuficient pentru a realiza obiectivele, datorita cresterii numarului de cereri pentru dispozitive 

medicale si datorita cresterii numarului de furnizori in contract cu CASMB.  
 

- Propunem ca angajaţii să fie implicaţi strict în activităţi legate de statutul Biroului; 
- Imbunatatirea softului SIUI; 
- Participarea la cursuri de perfectionare. 

 
 

BIROUL CONTRACTARE PLANIFICARE STATISTICA SERVICII PARACLINICE 
 

Personal angajat la 31.12.2015: 1 sef birou, 4 consilieri superiori,  2 referenti superiori. 
 
Misiunea Structurii: asigurarea activitatii de contractare cu furnizorii de servicii medicale paraclinice 
Obiective: 

Desfăşurarea tuturor activităţilor (operaţiunilor) privind încheierea contractelor pentru furnizare de servicii 
paraclinice – acte adiţionale ecografie la contractele de medicina primara si servicii clinice,  servicii din cadrul 
programelor nationale de sanatate (hemoglobina glicozilata –diabet zaharat, PET/CT), activităţi specifice fazei de 
angajare a cheltuielilor: 
Primirea şi înregistrarea documentelor: 
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- Verificarea documentaţiei (verificarea documentelor depuse de furnizori in vederea incheierii 
contractelor/actelor aditionale, verificarea raportarilor depuse de furnizori, conform fisei postului); 

- Validarea raportarilor conform SIUI 
- Întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli 
- Redactarea contractului/actelor aditionale (proiectul de angajament legal), precum si a anexelor la contract 
- Obţinerea vizelor şi a semnăturilor 
- Înregistrarea contractului / actelor adiţionale. 

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 interne 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; 
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 paraclinice prestate în baza contractelor 
încheiate; 

Asigurarea corespondenţei cu furnizori de servicii medicale, alte instituţii publice; 
Primirea şi asigurarea evidenţei raportărilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice; Asigură 

verificarea biletelor de trimitere conform metodologiei aprobate si arhivarea acestora. 
 
    La contractarea din data de 30.04.2015: 
 Servicii medicale paraclinice: 

- s-au depus şi verificat 156 de oferte 
- s-au admis 151 de oferte 
- s-au respins 5 oferte 
- nr. total de contracte încheiate la 30.04.2015 = 151; 

 Servicii medicale paraclinice- acte adiţionale ecografie la contractele de servicii medicale clinice: 
- s-au depus şi verificat 81 de oferte  
- s-au admis 78 de oferte 
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- s-au respins 3 oferte 
- nr. total de acte adiţionale încheiate la 30.04.2015 = 78 furnizori; 

 Servicii medicale paraclinice- acte adiţionale ecografie si EKG la contractele de medicină primară: 
- s-au depus şi verificat 25 oferte 
- s-au admis 24 oferte  
- s-au respins 1 oferte 
- nr. total de acte adiţionale încheiate la 30.04.2015 = 24; 

 Servicii medicale paraclinice- radiografii dentare la contractul de medicina dentara: 
- s-a depus şi verificat 1  oferta  
- s-a admis 1 oferta 
- nr. total acte adiţionale încheiate la 30.04.2015 = 1; 

 Servicii medicale paraclinice – program national diabet zaharat – hemoglobina glicozilata 
- s-au depus şi verificat 28 oferte 
- s-au admis 28 de oferte 
- nr. total de contracte încheiate la 30.04.2015 = 28; 

 Servicii medicale paraclinice – program national oncologie – PET CT 
- s-au depus şi verificat 2  oferte 
- s-au admis 2 oferte 
- nr. total de contracte încheiate la 30.04.2015 = 2. 

Numărul de contracte aflate în derulare la data de 31.12.2014, este de: 
 142 furnizori de servicii medicale paraclinice 
 77 furnizori act adiţional ecografie  servicii medicale clinice  
 24 furnizori act aditional ecografie si EKG la contractele de medicină primară 
 27 acte adiţionale – hemoglobină glicozilată 
 1 act aditional radiografii dentare 
 2 contracte  PET/CT 

Numarul de medici aflaţi în relaţie contractuală cu CAS-MB, la 31.12.2015: 
 asistenţă medicală paraclinică: 416 
 acte adiţionale ecografie la contractele de servicii medicale clinice: 180 
 acte adiţionale ecografie si EKG la contractele de medicina primara: 21 
 PET/CT: 4 medici  
 Act aditional radiografii dentare:1 medic      
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În ceea ce priveşte numărul actelor adiţionale încheiate, până la 31.12.2015: 
 3898 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.),  

 210 acte aditionale aferente contractelor de hemoglobina glicozilata pentru pacientii cu diabet zaharat 
 40 acte aditionale PETCT 
 18 aa. radiografii dentare  
 1497 aa. ecografii  la contractele de servicii clinice: 
 397 aa. ecografii si EKG la contractele de medicina primara: 

 
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; 
–  recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au constestat punctajul obţinut; 
– întocmirea regularizărilor lunare (diminuarea şi realocarea sumelor neconsumate); 
– introducerea documentelor în formatul SIUI, excell. 
 

Concluzii şi propuneri: 
1.  Posibilitatea ca documentele depuse de furnizorii de servicii medicale paraclinice să fie introduse de către Serviciul  
2.  Evaluare, uşurând astfel activitatea birourilor de contractare şi axarea pe activitatea de contractare şi raportare. 

 
 
 

BIROUL CONTRACTARE, DECONTARE, PLANIFICARE, STATISTICĂ IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA 
 

Misiunea Structurii: asigurarea activitatii de contractare cu furnizorii de servicii de asistență medicală primară. 
 
Personal angajat la 31.12.2015: 1 şef birou, 11 consilieri, 2 referenţi  

 Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului 
documentelor şi a procedurilor interne de lucru aprobate. 
Situaţia contractelor în asistenţa medicală primară: 
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                 Contracte şi convenţii  în derulare la 31.12.2015: 884; 
                 Total acte adiţionale încheiate în anul 2015, 7621 din care: 

 886 acte adiţionale regularizare valoare punct trim. IV 2014; 
 921 acte adiţionale prelungire contract 2014 (pentru luna aprilie 2015) din care 890 MF, 2CP, 29 

BT; 
 914 acte adiţionale prelungire contract 2014 (pentru lunile mai - decembrie  2015) din care 884 

MF, 2CP, 28 BT; 
 889 acte adiţionale regularizare valoarea punct trim. I 2015; 
 880 acte adiţionale regularizare valoarea punct trim. II 2015; 
 887 acte adiţionale alte clauze contractuale anul 2015; 
 882 acte adiţionale regularizare valoare punct trim. III 2015; 
 913 acte adiţionale prelungire contract 2014 (pentru lunile ianuarie – martie  2016) din care 883 

MF, 1CP, 29 BT; 
 504 acte adiţionale încheiate pe baza modificărilor survenite în structura furnizorilor de servicii 

medicale în asistenţa primară, astfel:  
                                                  - schimbare medic -  5 
                                                  - includere medic - 50                                                 
                                                  - excludere medic - 36 
                                                  - schimbare asistent medical - 140                                                 
                                                  - excludere asistent medical - 24  
                                                  - includere asistent medical - 28 
                                                  - schimbare cod iban - 32 
                                                  - prelugire contract - 8 
                                                  - preluare praxis medical -1 
                                                  - schimbare reprezentant legal - 8 
                                                  - schimbare program activitate medic - 75                                                      
                                                  - modificare denumire bancă - 1 
                                                  - includere medic angajat si schimbare reprezentant legal - 1 
                                                  - schimbare cod parafă - 1 
                                                  - schimbare denumire furnizor - 2 
                                                  - schimbare grad profesional - 14 
                                                  - schimbare sediu furnizor - 17       
                                                  - schimbare program asistent medical - 16 
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                                                  - schimbare sediu social - 1 
                                                  - schimbare punct de lucru - 7 
                                                  -  includere medic si asistent - 1 
                                               -  excludere medic si asistent - 2 
                                               -  schimbare medic si asistent medical – 1 
                                               -  modificare program asistent medical/includere asistent medical-1 
                                              -  schimbare program medic si asistent medical – 10                                               
                                              -  prelungire contract de munca asistent medical - 2 
                                              -  schimbare denumire furnizor / schimbare asistent medical – 1 
                                              -  schimbare durată contract de muncă medic angajat – 1 
                                              -  schimbare grad profesional / schimbare program activitate – 1 
                                              -  schimbare medic pe punct de lucru – 2                                                    
                                              -  schimbare medic şi schimbare program medic 1 
                                              -  schimbare program medic angajat -2 
                                              -  schimbare program medic si asistent medical / excludere asistent -1 
                                              -  schimbare program medic si schimbare asistent medical -6                                                 

                                                                               -  schimbare reprezentant legal / schimbare asistent medical -1 
                                                                               -  schimbare sediu furnizor si program de lucru medic si asistent -1 
                                                                               -  schimbare sediu furnizor si schimbare program medic – 2 
                                                                               -  schimbare sediu social si cont iban - 1                                                     
Activitatea s-a concretizat prin următoarele : 

         A. Contractare servicii medicale în asistenţa medicală primară: 

 Verificarea documentelor depuse de furnizori în vederea prelungirii contractului de furnizare 
servicii medicale în asistenţa medicală primară cu CAS-MB pentru anul 2015;  

 Actualizarea datelor  furnizorilor  in vederea tiparirii contractelor din SIUI; 
 Monitorizarea documentelor din contractele furnizorilor de servicii medicale in asistenta 

primara si actualizarea lor in SIUI; 
 Pregătirea dosarelor în vederea arhivării; 
 Întocmirea de  acte adiţionale (prelungire contract, valoare punct, etc.), notificări de încetare / 

încheiere pentru contract / convenţie şi distribuirea acestora medicilor de familie după 
semnare; 

 Informarea furnizorilor cu privire la derularea contractelor; 
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 s-a răspuns la adresele petentilor/SRP/ Serviciului Juridic Contencios - Biroul Regulamente şi 
Acorduri Internaţionale/ Serviciul Control; 

 Monitorizarea convenţiilor de înlocuire încheiate între furnizori pentru perioade de 
vacanţă/concediu medical/studii, etc. 

 şi introducerea lor în SIUI; 
B.  Activitatea  de primire, verificare şi validare a raportărilor lunare ale medicilor din asistenţa medicală 

primară: 
 S-au primit raportările lunare de la furnizorii de servicii medicale care au încheiat contract cu 

CAS-MB; 
 S-au verificat raportările transmise electronic, în conformitate cu contractele încheiate, cu 

Contractul-cadru şi Normele metodologice în vigoare; 
 S-au prelucrat  raportări lunare - medicină primară în vederea decontării; 
 S-au verificat facturile transmise electronic; 
 S-a realizat arhivarea raportărilor lunare; 

C. Activitatea  de decontare  a raportărilor lunare ale medicilor din asistenţa medicală primară: 

 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;  
 s-a asigurat decontarea contravalorii serviciilor medicale conform bugetului alocat; 
 s-a asigurat încadrarea în bugetul alocat pentru medicina primară în anul 2015; 
 s-a verificat corectitudinea întocmirii facturii; 
 s-au întocmit note de fundamentare pentru lichidarea cheltuielilor pentru plăţile lunare şi 

regularizările trimestriale; 
 facturi primite : 17.213 
 note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor : 262 
 s-au efectuat plăţi furnizorilor de servicii în asistenţa medicală primară în suma de :  
             -  128.429.224,32 lei activitate curentă; 
             -  385.837,76 lei  centre de permanenţă; 
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D. Alte activităţii: 

 s-au întocmit rapoartele lunare de activitate; 
 s-au întocmit situaţiile trimestriale pentru CNAS;  
 s-au întocmit răspunsuri conform notelor interne primite; 
 s-au întocmit situaţiile solicitate de C.N.A.S. şi orice alte situaţii specifice activităţii biroului, solicitate 

de conducerea CASMB; 
 s-au întocmit fişele postului şi rapoartele de evaluare pentru salariaţii biroului; 
 s-a întocmit circuitul documentelor şi transmiterea corespondenţei conform ultimelor decizii; 
 s-au întocmit răspunsuri la solicitarea furnizorilor, asiguraţilor, instituţiilor, volumul 

corespondenţei fiindreflectat de numărul de înregistrări din registrul intrări - ieşiri (10.149);              
 s-au deblocat, in sistemul CEAS, in urma apelurilor telefonice ale furnizorilor de servicii 

medicale, cardurile blocate ale asiguratilor. 
 s-a contribuit la distribuirea cardurilor de sanatate beneficiarilor acestora 

 
 Concluzii şi propuneri  : 

      -  Optimizarea SIUI încât să ofere posibilitatea realizării într-un interval cât mai mic de timp, a situaţiilor 
solicitate de către forurile superioare; 
     -   Participarea la cursuri de perfecţionare. 

 
 
 

BIROUL CONTRACTARE, DECONTARE, PLANIFICARE, STATISTICĂ ASISTENȚĂ CLINICĂ ÎN AMBULATORIU, 
MEDICINĂ DENTARĂ 

 
Misiunea Structurii: Decontarea, verificarea si certificarea documentelor necesare decontarii c/valorii serviciilor 
medicale furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialitatile clinice, acupunctura si 
medicina dentara, în baza contractelor încheiate cu CASMB 
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Obiectivele atinse in anul 2015 
 

nr 
crt 

denumire obiective Grad de 
realizare 

1 Decontarea  serviciilor medicale conform contractului cadru si a normelor de aplicare si la 
termenul prevazut in contractul furnizorilor din asistenta medicala de specialitate pentru 
specialitati clinice, acupunctura  si medicina dentara, prin aplicatia SIUI, conform regulilor de 
validare implementate de CNAS 

100% 

2 Realizarea unei bune executii bugetare  100% 
3 Utilizarea SIUI in vederea decontarii serviciilor medicale  100% 
4 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte 

situaţii specifice activităţii biroului 
100% 

5 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice 100% 
6 Întocmirea, împreună cu Biroul Decontare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentele bugetare globale/individuale 
100% 

7 Certificarea, împreună cu Biroul Decontare omolog, în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii 
Notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale 

100% 

 
Indicatori de performanta 
 

nr 
crt 

Indicatori de performanta Grad de 
realizare 

1 Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a creditelor de 
angajament 

100% 

2 Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise 100% 
3 Controlul datelor raportate pentru servicii medicale in vederea decontarii, conform contractelor 

incheiate cu furnizorii de servicii medicale, realizata de aplicatia SIUI 
100% 

 
Activitatile desfasurate  
 

nr 
crt 

denumire activitate 

1 Facturi înregistrate: 14.155  din care pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor incheiate cu furnizorii 
de servicii medicale: 

- ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice:12.240 
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- medicină dentară: 1795 
- acupunctura: 120 

2 Inregistrare raportari  pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii 
medicale(ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice, medicina dentara, acupuctura) 
 

3 S-au întocmit note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale  pentru efectuarea 
decontării: 511 

 
4 S-a urmărit încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015  transmis de CNAS 
5 S-a urmărit încadrarea în creditele de angajament aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 

transmis de CNAS 
6 S-au intocmit si verificat regularizarile furnizorilor de servicii medicale de acupunctura si medicina dentara 

Recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale de acupunctura 
7 S-au verificat raportările depuse lunar de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate pentru 

specialitati clinice , medicina dentară si acupunctura  in perioada ianuarie. – dec. 2015, utilizand aplicatia SIUI; 
             -   raportarea  in format electronic/digital  compatibil SIUI – de tip XML sunt  transmise on line de catre 
furnizor in aplicatia SIUI; 
              -   factura electronica, transmisa on-line de catre furnizori; 
               -  procesare si validare electronica automata  a raportarii in aplicatia SIUI , conform regulilor de validare 
implementate de CNAS; 

- verificarea concordantei raportarii in format electronic cu raportarea in format pe hartie; 
- s-a verificat concordanţa dintre valorile din formulare şi cele trecute în factura transmisă de către 

furnizor; 
- generarea decontului, generarea facturii electronice in aplicatia SIUI; 
- generare nota de refuz; 
- trimitere in ERP. 

 
8 Inregistrarea notelor de refuz, generate de aplicatia SIUI 

9 S-a decontat contravaloarea serviciilor medicale validate şi s-a urmărit încadrarea în plafoanele stabilite 
furnizorilor de servicii medicale de medicină dentară  si acupunctura  ; 

 
10 S-a verificat valoarea facturii şi recalcularea acesteia în cazul existenţei notei de refuz  din SIUI; 

 
11 S-au verificat notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale şi au fost certificate în 

privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii si a bunului de plata; 
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12 S-au verificat documentele anexate notei de fundamentare şi au fost certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi 

legalităţii calculului la factură si a bunului de plata; 
 

13 S-au generat deconturile de regularizare pentru furnizorii din ambulatoriu de specialitate pentru specialitati clinice, 
cu aplicatia SIUI; 

14 Întocmirea, reactualizarea, aplicarea şi respectarea metodologiilor şi a procedurilor de lucru aprobate; 
15 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte situaţii specifice 

activităţii biroului; 
16 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice; 
17 Întocmirea, împreună cu Biroul Decontare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi angajamentele 

bugetare globale/individuale pentru serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice 
şi medicina dentară; 
 

18 Intocmire situaţii solicitate de către forurile superioare; 
19 Intocmire adrese, raspunsuri în termen la notele interne; 

 
20 Arhivare; 
21 Evaluarea personalului din cadrul biroului; 
22 Actualizarea fişei postului. 

 
Raportare cheltuieli 
 
nr crt Raportare cheltuieli  
1 Contravaloarea serviciilor medicale din asistenţa de specialitate clinică şi 

medicină dentară, acupunctura, decontate în 2015 a fost de 142.890.722,42 lei 
din care pe tipuri de asistenţă medicală: 
 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 137.999.877,46 lei; 
 Medicină dentară: 3.734.000,00 lei; 
 Acupunctura: 1.156.844,96 lei. 

 
 
 Biroul are 6 salariaţi, din care: 
 - şef birou,  
- pentru activitatea din ambulatoriul de specialitate  pentru specialitati clinice: 4,            
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- pentru activitatea de medicină dentară si pentru activitatea din ambulatoriul de  specialitate  pentru specialitati clinice; 1. 
Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor şi 
a procedurilor interne de lucru aprobate. 
 
Deficiențe. Propuneri de remediere a deficiențelor 
        - datorita specificului activitatii de decontare servicii medicale, este necesar angajarea unei persoane cu studii 
medicale. 

- 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 , 
- uzura  imprimantelor din dotare, 
Propuneri: 
- Suplimentarea numarului de angajati; 
- Participarea la cursuri de perfectionare. 

 
 
 

BIROUL DECONTARE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI SI TRANSPORT SANITAR 
 
 
Misiunea Structurii: Decontarea, verificarea si certificarea documentelor necesare decontarii c/valorii serviciilor 
medicale furnizorilor de servicii medicale spitalicesti/transport sanitar, în baza contractelor încheiate cu CASMB 

 
Obiectivele atinse in anul 2015 

nr crt denumire obiective Grad de 
realizare 

1 Decontarea  serviciilor medicale prin aplicatia SIUI , conform regulilor de validare 
implementate de CNAS 

100% 

2 Realizarea unei bune executii bugetare  100% 
3 Utilizarea SIUI in vederea decontarii serviciilor medicale  100% 
4 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a 

oricăror alte situaţii specifice activităţii biroului 
100% 

5 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice 100% 
6 Întocmirea, împreună cu Biroul Contractare, a propunerii de angajare a unei 100% 
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cheltuieli şi angajamentele bugetare globale/individuale 
7 Certificarea, împreună cu Biroul Contractare omolog, în privinţa realităţii, regularităţii 

şi legalităţii Notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile 
medicale 

100% 

 
Indicatori de performanta 

nr 
crt 

Indicatori de performanta Grad de 
realizare 

1 Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a  
creditelor de angajament 

100% 

2 Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele 

bugetare deschise 
100% 

3 Controlul datelor raportate pentru servicii medicale in vederea decontarii, conform 

contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale, realizata de aplicatia SIUI 
100% 

 
Activitatile desfasurate  

nr 
crt 

denumire activitate 

1 Facturi înregistrate: 2.231   

2 Inregistrare raportari  pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor incheiate cu furnizorii de 
servicii medicale/servicii de transport sanitar 

3 S-au întocmit note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale  pentru 

efectuarea decontării  

4 S-a urmărit încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015  
transmis de CNAS 

5 S-a urmărit încadrarea în creditele de angajament aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015 transmis de CNAS 

6 S-au intocmit si verificat regularizarile furnizorilor de servicii  
 

7 S-au verificat raportările depuse lunar de furnizorii de servicii medicale/servicii de transport sanitar 
utilizand aplicatia SIUI 
             -   raportarea  in format electronic/digital  compatibil SIUI – de tip XML sunt  transmise on 
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line de catre furnizor in aplicatia SIUI 
             - procesare si validare electronica automata a raportarii in aplicatia SIUI, conform regulilor 
de validare implementate de CNAS 
             - verificarea concordantei raportarii in format electronic cu raportarea in format pe hartie 
             - s-a verificat concordanţa dintre valorile din formulare şi cele trecute în factura transmisă 
de către furnizor 
             - generarea decontului, generarea facturii electronice in aplicatia SIUI  

 - trimitere in ERP 
8 S-a decontat contravaloarea serviciilor medicale validate  şi s-a urmărit încadrarea în plafoanele 

stabilite furnizorilor de servicii medicale;  
9 S-a verificat valoarea facturii; 
10 S-au verificat notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale şi au fost 

certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii si a bunului de plata; 
11 S-au verificat documentele anexate notei de fundamentare şi au fost certificate în privinţa realităţii, 

regularităţii şi legalităţii calculului la factură si a bunului de plata; 
12 Întocmirea, reactualizarea, aplicarea şi respectarea metodologiilor şi a procedurilor de lucru 

aprobate; 
13 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte 

situaţii specifice activităţii biroului; 
14 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice; 
15 Întocmirea, împreună cu Biroul Contractare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentele bugetare globale/individuale pentru serviciile medicale spitalicesti/transport sanitar 
16 Intocmire situaţii solicitate de către forurile superioare; 
17 Intocmire adrese, raspunsuri în termen la notele interne; 

18 Arhivare; 
19 Evaluarea personalului din cadrul biroului; 
20 Actualizarea fişelor de post. 

 
Raportare cheltuieli 

nr 
crt 

Raportare cheltuieli  

1 Contravaloarea serviciilor medicale  pe tipuri de asistenţă medicală: 
 Servicii medicale:   1,940,253,293.49 lei 
 Transport sanitar:  11,968,735.41 lei 
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 Biroul are 6 salariaţi, din care 1 șef birou și 5 posturi execuție. 
Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor şi 
a procedurilor interne de lucru aprobate. 
Deficiențe 

- 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. 
Propuneri pentru remedierea deficiențelor 

- Suplimentarea numarului de angajati; 
- Participarea la cursuri de perfectionare. 

 

 
 

BIROUL DECONTARE PLANIFICARE STATISTICA ASISTENTA DE RECUPERARE, REABILITARE ,DISPOZITIVE 
MEDICALE 

 
 
 
Misiunea Structurii: Decontarea, verificarea si certificarea documentelor necesare decontarii c/valorii serviciilor 
medicale furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medicala si dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu 
CASMB. 
 
Obiectivele atinse in anul 2015 
 

nr 
crt 

denumire obiective Grad de 
realizare 

1 Decontarea  serviciilor medicale conform contractului cadru si a normelor de aplicare si la 
termenul prevazut in contractul furnizorilor din asistenta medicala de reabilitare medicala 
si dispozitive medicale, prin aplicatia SIUI , conform regulilor de validare implementate de 
CNAS 

100% 

2 Realizarea unei bune executii bugetare  100% 
3 Utilizarea SIUI in vederea decontarii serviciilor medicale  100% 
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4 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a 
oricăror alte situaţii specifice activităţii biroului 

100% 

5 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice 100% 
6 Întocmirea, împreună cu Biroul Contractare omolog, a propunerii de angajare a unei 

cheltuieli şi angajamentele bugetare globale/individuale 
100% 

7 Certificarea, împreună cu Biroul certificare omolog, în privinţa realităţii, regularităţii şi 
legalităţii Notelor de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale 

100% 

 
Indicatori de performanta 
 

nr 
crt 

Indicatori de performanta Grad de 
realizare 

1 Gradul de realizare anual a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a  creditelor 
de angajament 

100% 

2 Gradul de realizare trimestrial şi anual a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare 
deschise 

100% 

3 Controlul datelor raportate pentru servicii medicale in vederea decontarii, conform 
contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale, realizata de aplicatia SIUI 

100% 

 
Activitatile desfasurate  
 

nr 
crt 

denumire activitate 

1 Facturi înregistrate: 4.143  din care pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor incheiate cu 
furnizorii de servicii medicale: 

- ambulatoriul de specialitate pentru reabilitare medicala:1048 
- dispozitive medicale: 3095 
 

 
2 Inregistrare raportari pe tipuri de asistenţă medicală conform contractelor incheiate cu furnizorii de 

servicii medicale (ambulatoriul de specialitate pentru reabiliare medicala, dispozitive medicale) 
3 S-au întocmit note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale  pentru 

efectuarea decontării: 95 
4 S-a urmărit încadrarea în sumele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015  transmis 

de CNAS 
5 S-a urmărit încadrarea în creditele de angajament aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
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2015 transmis de CNAS 
6 Recalcularea punctajelor furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medicala, ca urmare a 

modificarilor de personal si aparatura medicala, recalcularea valorilor de contract acolo unde a fost 
cazul 

7 S-au verificat raportările depuse lunar de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de reabilitare 
medicala si dispozitive medicale,  in perioada ianuarie. – dec. 2015, utilizand aplicatia SIUI; 
             -   raportarea  in format electronic/digital  compatibil SIUI – de tip XML sunt  transmise on line 
de catre furnizor in aplicatia SIUI; 
              -    factura electronica, transmisa on-line de catre furnizori; 
               - procesare si validare electronica automata a raportarii in aplicatia SIUI, conform regulilor de 
validare implementate de CNAS; 

- verificarea concordantei raportarii in format electronic cu raportarea in format pe hartie; 
- s-a verificat concordanţa dintre valorile din formulare şi cele trecute în factura transmisă de 

către furnizor; 
- generarea decontului, generarea facturii electronice in aplicatia SIUI; 
- generare nota de refuz; 
- trimitere in ERP. 

8 Inregistrarea notelor de refuz, generate de aplicatia SIUI; 

9 S-a decontat contravaloarea serviciilor medicale validate şi s-a urmărit încadrarea în valorile de 
contract  stabilite furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medicala; 

10 S-a verificat valoarea facturii şi recalcularea acesteia în cazul existenţei notei de refuz  din SIUI; 
11 S-au verificat notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale şi au fost 

certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii si a bunului de plata; 
12 S-au verificat documentele anexate notei de fundamentare şi au fost certificate în privinţa realităţii, 

regularităţii şi legalităţii calculului la factură si a bunului de plata; 
13 Întocmirea, reactualizarea, aplicarea şi respectarea metodologiilor şi a procedurilor de lucru aprobate; 
14 Întocmirea şi verificarea tuturor situaţiilor lunare, trimestriale solicitate de CNAS şi a oricăror alte situaţii 

specifice activităţii biroului; 
15 Asigurarea corespondenţei cu furnizorii de servicii medicale şi alte instituţii publice; 
16 Întocmirea, împreună cu Biroul Contractare omolog, a propunerii de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentele bugetare globale/individuale pentru serviciile medicale din ambulatoriu de reabilitare 
medicala şi dispozitive medicale; 

17 Intocmirea situaţiilor solicitate de către forurile superioare; 
18 Intocmirea adreselor, raspunsurilor  în termen la notele interne; 
19 Arhivare 
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20 Evaluarea personalului din cadrul biroului; 
21 Actualizarea  fişelor de post. 

 
 
Raportare cheltuieli 
 

nr crt Raportare cheltuieli  
1 Contravaloarea serviciilor medicale din asistenţa de specialitate 

reabilitare medicala şi dispozitive medicale  în 2015 a fost de 33.180.953,93 lei 
din care pe tipuri de asistenţă medicală: 
 Asistenţă medicală pentru reabilitare medicala: 12.797.473,24 lei; 
 Dispozitive medicale: 20.383.480,69 lei. 

 
 
Biroul are 6 salariaţi, din care: 
- şef birou,  
- pentru activitatea din ambulatoriul de specialitate  pentru reabilitare medicala - 1,            
- pentru activitatea destinata dispozitivelor medicale – 4. 
Activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor din ROF, ROI şi a fişei postului, cu respectarea circuitului documentelor şi 
a procedurilor interne de lucru aprobate. 
 
Deficiențe. Propuneri pentru remedierea deficiențelor 

- 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 , 
- uzura  imprimantelor din dotare, 
Propuneri: 
- Suplimentarea numarului de angajati; 
- Participarea la cursuri de perfectionare. 
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BIROUL DECONTARE PLANIFICARE STATISTICA SERVICII PARACLINICE 

 
Misiunea Structurii: asigurarea activitatii de decontare cu furnizorii de servicii medicale paraclinice. 
 
Biroul Decontare Servicii Paraclinice – personal angajat la 31.12.2015 
 3 consilieri superiori 
 1 consilier principal 
 1 referent superior  

 
 

Obiective avute in vedere la desfasurarea activitatii pe 2015 si gradul lor de realizare 
 Realizarea unei bune executii bugetare. In anul 2015 executia bugetara a fost de 100%; 
 Decontarea corecta si la termenele prevazute in contract a raportarilor de investigatii paraclinice (contracte 

paraclinic, acte aditionale ecografie clinica, acte aditionale ecografii efectuate de medici de familie, act 
aditional radiografii dentare la contractele de medicina dentara, hemoglobina glicozilata, PET-CT.  Am estimat 
o pondere de 100 % realizarea acestui obiectiv; 

 Incadrarea in termenele prevazute pentru situatiile catre conducerea CASMB, catre CNAS si alte institutii; 
acest obiectiv a fost realizat in proportie de 100%. 

  

Activități desfășurate 
Numărul de contracte aflate în derulare la data de 31.12.2015, este de: 

 142 furnizori de servicii medicale paraclinice; 
 77  furnizori - act adiţional ecografie la contractele de asistenta medicala ambulatorie; 
 24 furnizori - acte aditionale ecografie la contractele de asistenta medicala primara; 
 1 furnizor - act aditional radiografii dentare la contractul de medicina dentara; 
 27 contracte – hemoglobină glicozilată; 
 2 contracte PET-CT. 
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 Nr. facturi primite în 2015 
TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ NR. FACTURI PRIMITE NR. FACTURI STORNARE 
Paraclinic  2064 257 
Ecografii- acte adiţionale la contractele de 
ambulatoriu de specialitate 

1024 123 

Ecografii - acte aditionale la contractele de medicina 
primara 

293 27 

Radiografii dentare- act aditional contract medicina 
dentara 

15 3 

Hemoglobină glicozilată 293 15 
PET CT PNS 28 4 

 
Nr. note de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor – 2015 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ Nr. Note de fundamentare 
privind lichidarea 
cheltuielor  

Paraclinic 220 

Ecografii- acte adiţionale ambulatoriu de specialitate 76 

Ecografii - acte aditionale medicina primara 47 

Radiografii dentare- act aditional medicina dentara 12 

Hemoglobină glicozilată 16 

PET 12 
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 Valoarea serviciilor cerute la decontare de furnizori şi valoarea serviciilor decontate  în 2015 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ Valoare servicii decontate 
(Lei) 

Paraclinic 204.864.038,9 
Ecografii - acte adiţionale la contractele de clinic 4.635.707,16 
Ecografii - acte aditionale medicina primara 433.761,56 
Radiografii dentare- act aditional la contractul de medicina dentara 48.351,12 
Hemoglobină glicozilată- acte adiţionale 322.700 
PET-CT  PNS 6.880.000 

 

Analiza realizării cheltuielilor efectuate pentru prestări servicii cu caracter medical (credite bugetare aprobate în 

2015,   valoare decontată): 

TIP ASISTENŢĂ MEDICALĂ CREDITE BUGETARE 
APROBATE (total an 
2015) 

VALOAREA SERVICIILOR MEDICALE 
DECONTATE (2015) (Lei) 

Paraclinic+ecografii+radiografii 

dentare 

215.017.000 215.017.000 

Hemoglobină glicozilata 340.990 340.990 

PET-CT  PNS 7.088.000 7.088.000 
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Controlul datelor raportate pentru servicii medicale în vederea decontării 
 
Tip asistenţă Prevederi- raportări Realizări – raportări efectuate 

Paraclinic 1929 1874 

Ecografii- acte adiţionale la contractele de 

asistenta medicala clinica 

900 890 

Ecografie -acte aditionale medicina 

primara 

268 264 

Radiografii dentare- act aditional 12 12 

Hemoglobină glicozilată 300 290 

PET-CT  PNS 24 24 

 
Alte activităţi : 
1. s-au întocmit situaţiile solicitate de către forurile superioare, atât pentru activitatea curentă pentru paraclinic cât şi 
pentru hemoglobină glicozilată, PET-CT; 
2. participarea la procesul de contractare care a avut loc în perioada aprilie 2015; 
3. 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); 
4. introducerea valorilor din contracte în SIUI si pe site-ul CASMB. 
 
 
GRADUL DE ACOPERIRE CU SERVICII MEDICALE PARACLINICE 
gradul de acoperire cu servicii medicale paraclinice este de 100%, avand in vedere ca in fiecare luna au fost efectuate 

investigatii paraclinice pe toata durata lunii.  
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 Deficiențe. Propuneri pentru remediarea deficiențelor 
-  optimizarea SIUI in vederea alinierii cu modificarile legislative si astfel incat să ofere posibilitatea realizării, într-un 

interval cât mai mic de timp, a situaţiilor solicitate de către forurile superioare; de asemenea lentoarea timpilor de 
procesare in SIUI. 

 
Propuneri : 
           1.   Posibilitatea accesării bazei de date privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale . 
            2.  Imbunatatirea softului SIUI conform rapoartelor intocmite catre CNAS; optimizarea timpilor de procesare in 
SIUI. 
            3. Participarea la cursuri de perfectionare in legatura cu desfasurarea exercitiului bugetar 
(angajare,decontare,executie). 
    
 
 
 

SERVICIUL CONTRACTARE DECONTARE PLANIFICARE STATISTICA FARMACII  
 
 

Serviciul Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii, aflat in cadrul Directiei Relatii Contractuale din CASMB, 
are un numar de 27 de angajati din care:  
1 sef serviciu;  
1 sef birou; 
2 coordonatori compartimente; 
20 consilieri; 
1 expert; 
2 referenti. 
 
Serviciul Contractare Decontare Planificare Statistică Farmacii are în structura sa trei tipuri distincte de activităţi 
realizate in cadrul unui birou si in doua compartimente.  

 Contractarea cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare atât pentru eliberarea medicamentelor 
cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu cât și pentru eliberarea medicamentelor 
și a materialelor sanitare specifice din unele programe naționale de sănătate eliberate prin 
farmaciile cu circuit deschis, in cadrul Biroului Contractare Planificare Statistica Farmacii 
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 Validarea electronica a raportărilor trimise de furnizorii de medicamente, primirea prescripţiilor medicale 
depuse de farmacii şi înregistrarea facturilor aferente atât pentru eliberarea medicamentelor cu și fără 
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu cât și pentru eliberarea medicamentelor și a 
materialelor sanitare specifice din unele programe naționale de sănătate eliberate prin farmaciile cu 
circuit deschis, in cadrul Compartimentului Decontare Planificare Statistica Farmacii 

 Verificarea prescripţiilor medicale depuse de furnizorii de medicamente si materiale sanitare atât pentru 
eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu cât și pentru 
eliberarea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice din unele programe naționale de 
sănătate eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, in cadrul Compartimentului Verificari Prescriptii 
Medicale 
 

Obiective  
 
- contractarea cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare; 
- finantarea eliberarii de medicamente si materiale sanitare specifice de catre farmaciile cu circuit deschis din Municipiul 
Bucuresti; 
- validarea electronica in SIUI a raportarilor lunare transmise on-line de catre furnizorii de medicamente; 
- verificarea manuala pentru conformitate a prescriptiilor medicale depuse de furnizorii de medicamente, conform 
referatelor, metodologiilor si procedurilor operationale de lucru aprobate de conducerea CASMB; 
 - decontarea electronica in SIUI a facturilor inregistrate de catre furnizorii de medicamente la termenele prevazute in 
contract, conform reglementarilor transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu respectarea actelor 
normative privind organizarea si functionarea sistemului asigurarilor sociale de sanatate, in conditiile utilizarii eficiente a 
bugetului propriu, in limita bugetului aprobat de catre CNAS cu destinatia medicamente cu si fara contributie personala in 
tratamentul ambulatoriu precum, medicamentele eliberate in cadrul programelor nationale cu scop curativ, materiale 
sanitare specifice - farmacii cu circuit deschis. 
 
Activitatile desfasurate in vederea atingerii obiectivelor stabilite 
 
La nivelul anului 2015, incheierea contractelor cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare a fost efectuata de 
catre D.R.C. prin Biroul Contractare Planificare Statistica Farmacii si se prezinta astfel: 
- 236 contracte cu furnizorii de medicamente cu un total de aproximativ 810 farmacii care au dreptul sa elibereze 
medicamente cu si fara contributie personala, prescrise de medici de familie sau specialisti; 
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- 217 contracte cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare cu un total de aproximativ 787 farmacii care au dreptul 
sa elibereze medicamente in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ – farmacii cu circuit deschis, 
prescrise de medici  specialisti; 
- 146 acte aditionale pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat; 
- 136 acte aditionale pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum. 
Total documente inregistrate in registratura interna a Serviciului Contractare Decontare Planificare Statistica 
Farmacii in anul 2015: 8.000. 
Total acte aditionale intocmite in cadrul Biroului Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii in anul 
2015: 12.225 

La nivelul anului 2015, activitatea de raportare electronica in SIUI, inregistrarea facturilor depuse de furnizorii de 
medicamente, generarea decontului in SIUI, transmiterea facturilor in ERP, pregatirea si transmiterea facturilor catre 
Directia Economica in vederea ordonantarii, s-a realizat prin Compartimentul Decontare Planificare Statistica Farmacii.  

Total facturi verificate, inregistrate, cerificate si avizate “bun de plata” in cadrul Compartimentului 
Decontare Planificare Statistica Farmacii in anul 2015: 15.564. 

Total prescriptii medicale eliberate de furnizorii de medicamente in anul 2015 si mentionate in borderourile 
centralizatoare depuse in cadrul Compartimentului Decontare Planificare Statistica Farmacii : 4.666.649. 

La nivelul anului 2015, activitatea de verificare manuala a prescriptiilor medicale, pentru conformitate cu 
raportarea electronica in SIUI, s-a realizat prin comisiile de verificare din cadrul Compartimentului Verificari Prescriptii 
Medicale.  

Total prescriptii medicale verificate manual pentru conformitate cu raportarea electronica, in cadrul 
Compartimentului Verificari Prescriptii Medicale in anul 2015: 1.316.797. 
 Valoare totala notificari de storno in urma verificarii manuale a prescriptiilor medicale pentru conformitate cu 
raportarea electronica, in cadrul Compartimentului Verificari Prescriptii Medicale, in perioada ianuarie 2015 – 
decembrie 2015: 2.321.617,72 lei. 

Total Note de Fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, capitolul 6605, 
subcapitolul 0.3, paragrafele 0.1., 0.2., 0.3., intocmite in cadrul Compartimentului Decontare Planificare Statistica 
Farmacii si trimise Directiei Economice in vederea ordonantarii, in anul 2015: 1.078.  
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Prezentarea programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele autoritatii sau institutiei 
publice 

 
Managementul asigurarii cu medicamente 
 
A. analiza consumurilor: 
- lunar - consumurile pe toate categoriile de medicamente (gratuite si compensate, boli cronice, programe), in vederea 
asigurarii fondurilor la nivelul fiecarei luni 

 in perioada 15-20 ale fiecarei luni curente – consumul lunii curente in vederea suplimentarii pentru luna 
curenta (dupa caz); 

 in perioada 01-15 ale fiecarei luni pentru luna precedenta – consum pe depuneri, inchiderea de luna 
precedenta si ulterior regularizarea lunii precedente; 

- zilnic – pentru monitorizarea gradului de epuizare a valorii lunare de contract: 
 numeric 
 nominal pe puncte de lucru – farmacii 

 
B. ajustarea valorilor lunare in cadrul valorii trimestriale de contract, prin regularizarile lunare ale valorilor de 
contract: 

- asigurarea unei flexibilitati in cadrul derularii contractelor: 
 la nivel de eliberator – farmacie – prin responsabilizarea furnizorului in privinta unei gestionari 

corespunzatoare a sumelor lunare functie de adresabilitate; 
 la nivel de casa – prin asigurarea unor sume cat mai acoperitoare in 

perioadele de consum mai mare, functie de morbiditate – plafon orientativ; 
 la nivel de beneficiar – asigurat. 

 
C. informarea permanenta si corecta: 

 a furnizorilor cu privire la listele de medicamente, preturi, conditii de derulare a contractelor, actualizarea 
bazei de date informatice SIUI cu prescriptori si eliberatori (farmacii); 

 a asiguratilor cu privire la farmaciile care elibereaza medicamente (adresa, telefon, program de lucru, 
conditii de prescriere si eliberare medicamente cu aprobare prin comisii); 

 Monitorizarea cheltuielilor de administrare, functionare si capital si a incadrarii acestora in prevederile bugetare; 
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 Validarea in SIUI a raportarilor electronice din punct de vedere al incadrarii in bugetul alocat si al tuturor criteriilor de 
validare din programul informatic - SIUI obligatoriu prin lege,  la nivelul tuturor caselor de asigurari de sanatate al 
tuturor furnizorilor aflati in relatie contractuala. 

 
Intarirea disciplinei in derularea contractelor cu furnizorii de medicamente si materiale sanitare 
1. negocierea de clauze suplimentare specifice, dar aceleasi pentru toti furnizorii din categoria respectiva; aceste clauze 
au in vedere disfunctionalitatile evidentiate in perioadele anterioare; 
2. monitorizarea documentelor care au stat la baza incheierii contractelor (termen de valabilitate); 
3. validarea lunara in SIUI a raportarilor electronice: 

a) privind consumul de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 
b) privind consumul de medicamente in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ – farmacii 

cu circuit deschis 
4.privind respectarea clauzelor contractuale; 
5.respectarea termenelor de raportare si de trimitere a facturilor catre Directia Economica in vederea ordonantarii. 

 
Deficiențe. Propuneri pentru remediarea deficiențelor 
 
 In derularea activitatilor specifice Serviciului Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii, prin structurile 
sale, Biroul Contractare Planificare Statistica Farmacii, Compartimentul Decontare Planificare Statistica Farmacii si 
Compartimentul Verificari Prescriptii Medicale, au fost identificate riscuri cu caracter general si riscuri specifice al caror 
impact asupra activitatilor impunea masuri de gestionare a acestora, astfel incat probabilitatea de manifestare a riscurilor 
sa fie mentinuta la un nivel cat mai scazut si aparitia acestora sa nu impiedice realizarea obiectivelor. Cateva dintre cele 
mai importante riscuri si masurile luate pentru gestionarea acestora sunt : 
 Riscul de personal – Serviciul Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii, prin cele trei structuri ale sale, s-

a confruntat si se confrunta cu problema resurselor umane insuficiente pentru atingerea in conditii optime a 
obiectivelor specifice. 
 Lipsa acuta de personal de specialitate, raportat la volumul mare de documente depuse lunar de furnizori, pentru 

activitatea de verificare manuala, pentru conformitate cu SIUI a prescriptiilor medicale din cadrul Compartimentului 
Verificari Prescriptii Medicale - Serviciului Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii, 1 comisie 
constituita in prezent din 2 persoane (1 medic si 1 referent cu pregatire economica – pentru verificarea manuala a 
prescriptiilor medicale depuse de furnizori in perioada ianuarie 2012 – decembrie 2012) si 10 operatori de 
verificare a prescriptiilor medicale (4 medici, 5 consilieri cu pregatire economica si 1 referent cu pregatire 
economica) pentru verificarea prescriptiilor medicale electronice depuse de furnizori in anul 2015, pentru 
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incadrarea obligatorie in termenul de plata cu verificarea manuala (30 de zile calendaristice de la data inregistrarii 
facturii) pentru conformitate a acestor prescriptii. 

 Lipsa acuta de personal specializat in verificarea in SIUI a prescriptiilor medicale electronice on-line precum si in 
verificarea manuala a prescriptiilor medicale (off-line, cu regim special, tipizate restante anului 2012), raportat la 
numarul mare de prescriptii depuse lunar de furnizorii de medicamente la nivelul celor doua compartimente ale 
Serviciului Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii: Compartimentul Verificare Prescriptii Medicale si 
Compartimentul Decontare Planificare Statistica Farmacii (medie de 400.000 de retete/luna, aferente a peste 
1.500 de facturi si borderouri centralizatoare). 

 Lipsa personalului din cadrul celor trei structuri organizatorice din cadrul Serviciul Contractare Decontare 
Planificare Statistica Farmacii, constrangerile de timp si specificul acestei activitati: volum relativ mare, derulare 
periodica, necesitatea pastrarii unei evidente - letrica si informatica – medicale si economice, ponderea importanta 
a procedurilor economice cu decontarea unor sume mari de bani, obligativitatea monitorizarii continue a 
contractelor derulate cu peste 800 de farmacii, monitorizarea lunara a raportarilor electronice in SIUI a celor 
peste 800 de farmacii pentru 13 categorii de medicamente, cu incadrarea stricta in termenele impuse de 
raportare, inregistrarea lunara a peste 1.500 de facturi cu transmiterea acestora in ERP, verificarea manuala a 
prescriptiilor medicale, pentru conformitate cu SIUI, eliberate lunar de furnizori (medie 400.000) . 

Este putin probabil ca toate cele trei activitati extrem de complexe de la nivelul serviciului, (contractare, raportare si 
decontare, verificare manuala a prescriptiilor medicale), prin cele trei structuri organizatorice, in conditiile unui mare 
numar de furnizori de medicamente si materiale sanitare (punctele de lucru, fiecare punct de lucru cu personalul sau 
distinct, raportarea electronica in SIUI, respectiv verificarea manuala a prescriptiilor medicale pentru fiecare punct de 
lucru pe categorii diferite de medicamente si programe ) sa se poata desfasura in conditii optime doar cu 
personalul existent, personal care prezinta si probleme reale, cronice de sanatate, in multe din cazuri. 

 
Pentru diminuarea acestui risc s-au intreprins urmatoarele: 
- Au fost intocmite lunar note de informare catre directorul de directie si presedinte- director general cu stadiul 

activitatii serviciului si solicitari repetate de resurse umane suplimentare pentru verificarea manuala a prescriptiilor 
medicale depuse de furnizorii de medicamente ; 

 Riscul de neconformitate – complexitatea manifestarilor acestui risc a impus masuri care tin de implementarea 
standardelor de management al calitatii si anume: 
- S-au elaborat proceduri operationale de lucru formalizate, specifice celor trei tipuri deistincte de activitati de la 

nivelul serviciului si anume: contractare, verificarea prescriptiilor medicale (rotirea la 6 luni a furnizorilor pentru 
verificarea prescriptilor medicale/operator de verificare Rp) si decontarea facturilor inregistrate la CASMB. 
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  Au fost elaborate metodologii de verificare a prescriptiilor medicale, in stricta concordanta cu prevederile legale si 
modificarile legislative aparute pe parcursul derularii relatiei contractuale.   

 Riscul de imagine – Este unul din riscurile cu un  impact major asupra credibilitatii si reputatiei Serviciului 
Contractare Decontare Planificare Statistica Farmacii. Pentru gestionarea si diminuarea acestuia au fost luate 
urmatoarele masuri : 
-    Au fost monitorizate permanent solicitarile si petitiile asiguratilor, primite prin registratura CASMB si s-au intocmit 

raspunsuri in termenul legal de 30 de zile, in vederea adoptarii unor masuri corective a deficientelor semnalate de 
asigurati ; 

-    Au fost transmise Directiei Control rapoartele si analizele rezultate, realizate ca urmare a sesizarilor facute de 
asigurati si au fost aplicate sanctiuni. Acestea au avut menirea sa descurajeze abaterile de la prevederile 
contractului incheiat cu CAS-MB, in scopul furnizarii de medicamente si materiale sanitare specifice de calitate 
asiguratilor. 

 Riscul modificarilor legislative – Este unul din riscurile cu un  impact major asupra activitatii serviciului, in sensul ca 
orice modificare legislativa nou aparuta (care sunt foarte dese si de substanta) trebuie cunoscuta, insusita si 
implementata in timp real.  

 
Propuneri pentru remedierea deficientelor in cadrul Serviciului Contractare Decontare Planificare Statistica 
Farmacii: 

- Transformarea in birouri in organigrama CASMB a Compartimentului Verificari Prescriptii Medicale si a 
Compartimentului Decontare Planificare Statistica Farmacii cu functiile de sefi birou pentru cele doua tipuri 
distincte de activitati din cadrul serviciului, prin cresterea responsabilitatii persoanelor desemnate; 

- Incadrarea a cel putin doua persoane in cadrul Compartimentului Verificari Prescriptii Medicale, pentru 
verificarea manuala de specialitate a prescriptiilor medicale; 

- Incadrarea a cel putin o persoana in cadrul Compartimentului Decontare Planificare Statistica Farmacii, pentru 
monitorizarea raportarii electronice in SIUI a raportarilor transmise on-line de furnizori, inregistrarea facturilor si 
transmiterea acestora in ERP; 

- Incadrarea a cel putin o persoana in cadrul Biroului Contractare Planificare Statistica Farmacii, pentru 
monitorizarea contractelor incheiate cu furnizorii de medicamente si a tuturor documentelor, cu termen de 
valabilitate ce au stat la baza incheierii acestora. 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 
 
 

SERVICIUL VERIFICARE, DECONTARE CONCEDII MEDICALE 
 

Misiune 
Importanţa compartimentului 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 
F.N.U.A.S. pentru concedii şi indemnizaţii, bază de date utilizată atât pentru fundamentarea bugetelor cât şi pentru 
funcţionarea în condiţii optime a Serviciului verificare, decontare concedii medicale. 
 

Activități desfășurate 
       În ceea ce priveşte solicitările persoanelor fizice situaţia se prezintă după cum urmează: 

ANUL 2014 2015 

Total certificate medicale pentru care s-a 

solicitat plata din FNUASS 

 

2.341 

 

2.030 

Sume plătite în an – mii lei 5.315 5.698 

 S-au înregistrat 833 declaraţii de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii privind contribuţia de 0,85%, 758 comunicări 
de modificare şi 311 solicitări de retragere. 
 
În cadrul serviciului s-au primit  următoarele cereri : 

ANUL 2014 2015 

Adeverinţe persoane fizice 441 465 

Solicitări lămuriri aspecte legale, reveniri, 

adrese cereri prescrise 

 

  5.900 

 

               6.290 
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În ceea ce priveşte solicitările de restituiri ale persoanelor juridice, situaţia cererilor se prezintă după cum urmează: 

 
ANUL 

 
2014 

 
2015 

Cereri inregistrate 27.412 27.893 

Sume solicitate – mii lei 175.176 199.757 

Sume aprobate la plată – mii lei 160.685 186.934 

Referate de restituire 6.477 5.945 

 

Principalele motive de  amânare la plată a  cererilor de restituire au fost: 
 -    lipsa acută de personal, doar 48 % din necesarul normat la 31.12.2015; 
- lipsa declaraţiilor D112 in SIUI din motive de erori de validare, în principal depășirea numărului de zile de concediu de 

maternitate sau depășirea numarului de 90 de zile de concediu medical fără viza medicului expert; 
- 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 F.N.U.A.S.S.; 
- 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”. 
În concluzie, rezolvarea cererilor de restituire se face în regim de „urgență”, neexistând posibilitatea rezolvării 
cronologice în ordinea vechimii înregistrării cererilor. 
 

Propuneri de  îmbunătăţire a activităţii: 
-  completarea necesarului de personal de specialitate, conform cererilor lunare solicitate de către Serviciul Resurse 

Umane si a normării transmise conform FIAP-urilor întocmite în urma auditului intern; 
-  modificări şi îmbunătăţiri ale modulului de validare a declaraţiilor D112; 
-  revizuirea regulilor de respingere a declarațiilor D112 datorită cumulului de zile de concedii  medicale raportate  

de medici și de angajatori ( vezi 126 zile concediu de maternitate sau 90 zile fără aviz medic expert);   
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        -   intensificarea acţiunilor de control conform O.U.G. 158/2005 şi a Ordinul CNAS 178/2008 şi aplicarea de amenzi 
medicilor prescriptori care eliberează concedii medicale fără respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
 

Serviciul Buget Financiar Contabilitate 
 

Misiune şi obiective 
Serviciul Buget Financiar Contabilitate (SBFC) a contribuit pe parcursul anului 2015 prin intermediul celor 2 

compartimente componente, Biroul Financiar Contabilitate şi Biroul Buget la realizarea obiectivelor specifice CASMB: 
 Îndeplinirea misiunii CASMB: respectarea şi îmbunătăţirea angajamentului CASMB „Contribuabil-Asigurat-

Pacient-Prestator de servicii medicale-Asigurator” 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 
de credite, în termenele legale şi contractuale; 

 Realizarea activităţii de ordonanţare în conformitate cu valorile cuprinse în angajamentele legale şi bugetare, cu 
respectarea prevederilor OMFP 1792/2003 privind ALOP; 

 Realizarea activităţii de plată a cheltuielilor în baza ordonanţărilor de plată, cu încadrare în disponibilul din cont şi 
în creditele bugetare aprobate, deschise şi repartizate; 

 Înregistrarea corectă şi evidenţa exactă a tuturor operaţiunilor financiar contabile in conformitate cu contabilitatea 
entităţilor publice; 

 Elaborarea corectă la termenele legale a situaţiilor financiar contabile analitice şi de sinteză; 
 Profesionalismul colectivului, flexibil la schimbările ce intervin în sistem, stimularea eficienţei şi a lucrului în 

echipă; 
 Respectarea statutului funcţionarului public. 

 
Indici de performanţă 

Întreaga activitate a CASMB a fost evidenţiată în contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii 
82/1991 şi OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Noului Plan de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia; urmărindu-se 
încadrarea în disponibilul din cont şi în creditele bugetare aprobate, deschise şi repartizate. 
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Indicatori de execuţie bugetară 
Gradul de execuţie la credite bugetare deschise 
 
Un important indicator urmărit pe parcursul anului 2015 a fost gradul de executie la credite bugetare deschise 

prezentat in tabelul de mai jos. 
 
Gradul de executie la total credite bugetare deschise 2015 (mii lei) 

CREDITE BUGETARE DESCHISE CREDITE 
BUGETARE 2015 

CREDITE 
DESCHISE 2015 

PLATI DE CASA 
2015 

executie la credite 
deschise 2015 (%) 

TOTAL CHELTUIELI 2015, dc: 4,838,575.17 4,309,247.42 4,307,864.33 99.97% 
1. SANATATE - din care 4,117,395.17 4,116,627.42 4,115,256.44 99.97% 
CHELTUIELI DE PERSONAL 11,585.74 11,499.82 11,499.82 100.00% 
CHELTUIELI MATERIALE 8,518.02 8,443.17 8,247.62 97.68% 
CHELTUIELI DE CAPITAL 659.00 207.17 207.17 100.00% 
CHELTUIELI CU SERVICII MEDICALE 4,096,632.41 4,096,477.26 4,095,301.83 99.97% 

 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI 
SI ASISITENTA SOCIALA 721,180.00 192,620.00 192,607.89 99.99% 

Asistenta sociala in caz de boli 417,299.90 105,969.99 105,959.80 99.99% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 303,880.10 86,650.01 86,648.09 100.00% 

 
Astfel, gradul de executie la credite bugetare deschise in anul 2015 a fost de 99,97% pe total relevand o buna 

executie în directă corelaţie cu fondurile aprobate astfel încât la finele anului nu s-au imobilizat fără temei fonduri. 
Gradul de execuţie la credite bugetare deschise pentru servicii medicale 
In tabelul urmator este prezentat gradul de executie la credite bugetare deschise pentru servicii medicale in anul 

2015 relevand pe fiecare subclasificatie o buna executie a cheltuielilor cu serviciile medicale. 
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Gradul de execuţie la credite deschise serv medicale 2015 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
aprobate 2015 

Credite 
bugetare 

deschise 2015 
Plati 2015 

executie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2015 (%) 

executie la 
credite 

bugetare 
deschise 
2015 (%) 

Materiale si prestari de servicii cu 
caracter medical 4,096,632.41 4,096,477.26 4,095,301.83 99.97% 99.97% 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare spec si disp medicale 1,608,463.12 1,608,318.26 1,608,304.27 99.99% 100.00% 

Servicii medicale in ambulator 506,989.90 506,982.08 506,969.55 100.00% 100.00% 
Servicii de urgenta prespitalicesti si 
transport sanitar 11,710.00 11,710.00 11,565.77 98.77% 98.77% 

Servicii medicale in unitati sanitare cu 
paturi 1,869,543.59 1,869,541.62 1,868,614.83 99.95% 99.95% 

Ingrijiri medicale la domiciliu 27,218.00 27,217.50 27,139.63 99.71% 99.71% 
Prestatii medicale acordate intr-un 
stat UE 72,707.80 72,707.80 72,707.79 100.00% 100.00% 

Valoarea înregistrată de indicatorul „gradul de executie la credite bugetare deschise” pe total servicii cu caracter 
medical la finele anului 2015 a fost de 99,97%. 

Valoarea înregistrată de indicatorul „gradul de executie la credite bugetare aprobate” pe total servicii cu caracter 
medical la finele anului 2015 a fost de 99,97%. 

Creditele bugetare aprobate, în valori absolute şi structura, la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 sunt 
prezentate în tabelul următor: 

 
Structura creditelor bugetare 2015 vs 2014 (mii lei) 

Nr 
crt Denumire indicator Credite bugetare 

2014 % Credite bugetare 
2015 % 

1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11,926.53 0.26% 11,585.74 0.24% 
2 CHELTUIELI MATERIALE 12,056.62 0.26% 8,518.02 0.18% 
3 CHELTUIELI DE CAPITAL 620.40 0.01% 659.00 0.01% 
4 CHELTUIELI SERVICII MEDICALE 3,875,446.71 85.15% 4,096,632.41 84.67% 
5 ASISTENTA SOCIALA 651,180.00 14.31% 721,180.00 14.90% 

 TOTAL 4,551,230.26 100.00% 4,838,575.17 100.00% 
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După cum se observă din datele prezentate în 2015 faţă de 2014 există modificări reduse de structură în creditele 

bugetare aprobate. 
 

Plăţile, în valori absolute şi structură, la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 sunt prezentate în tabelul următor: 
Structura plăţilor nete 2015 vs 2014 (mii lei) 

Nr 
crt Denumire indicator Plati 2014 % Plati 2015 % 

1 CHELTUIELI DE PERSONAL 11,907.35 0.26% 11,499.82 0.24% 
2 CHELTUIELI MATERIALE 12,026.27 0.26% 8,247.62 0.17% 
3 CHELTUIELI DE CAPITAL 234.75 0.01% 207.17 0.00% 
4 CHELTUIELI SERVICII MEDICALE 3,875,440.95 85.16% 4,095,301.83 84.68% 
5 ASISTENTA SOCIALA 651,180.00 14.31% 721,167.90 14.91% 
 TOTAL 4,550,789.32 100.00% 4,836,424.34 100.00% 
 
 În structura cheltuielilor CASMB la finele anului 2015 s-au evidenţiat cheltuieli de personal, materiale și de capital 
într-un procent mai mic decât în 2014. 

După cum se observă din datele prezentate în 2015 faţă de 2014 există modificări reduse de structură și în plăţile 
nete. 
 
Dinamica creditelor bugetare 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator Credite bugetare 
2014 

Credite bugetare 
2015 +/- +/- % 

CHELTUIELI DE PERSONAL 11,926.53 11,585.74 -340.79 -2.86% 
CHELTUIELI MATERIALE 12,056.62 8,518.02 -3,538.60 -29.35% 
CHELTUIELI DE CAPITAL 620.40 659.00 38.60 6.22% 
CHELTUIELI SERVICII MEDICALE 3,875,446.71 4,096,632.41 221,185.70 5.71% 
ASISTENTA SOCIALA 651,180.00 721,180.00 70,000.00 10.75% 
TOTAL 4,551,230.26 4,838,575.17 287,344.91 6.31% 
 

Creditele bugetare aprobate au înregistrat creşteri semnificative in 2015 faţă de 2014 la: cheltuieli de capital, 
cheltuieli cu servicii medicale și asistenţă socială. Scăderi s-au înregistrat la cheltuieli de personal și cheltuieli materiale. 
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Dinamica plăţilor nete 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator Plati 2014 Plati 2015 +/- +/- % 

CHELTUIELI DE PERSONAL 11,907.35 11,499.82 -407.53 -3.42% 
CHELTUIELI MATERIALE 12,026.27 8,247.62 -3,778.65 -31.42% 
CHELTUIELI DE CAPITAL 234.75 207.17 -27.58 -11.75% 
CHELTUIELI SERVICII MEDICALE 3,875,440.95 4,095,301.83 219,860.88 5.67% 
ASISTENTA SOCIALA 651,180.00 721,167.90 69,987.90 10.75% 
TOTAL 4,550,789.32 4,836,424.34 285,635.02 6.28% 

 
Plăţile nete au crescut în 2015 faţă de 2014 cu 285.635,02 mii lei, cu 6,28% pe total. Creşteri importante s-au 

înregistrat la cheltuieli cu serviciile medicale materiale şi asistenţă socială, iar diminuări la cheltuielile de personal, 
materiale și de capital. 
Gradul de realizare a execuţiei bugetare la credite bugetare aprobate 
Gradul de executie la total credite bugetare aprobate 2015 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
aprobate 2014 

Plati 2014 

executie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 

aprobate 2015 
Plati 2015 

executie la 
credite 

bugetare 
aprobate 
2015 (%) 

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 11,926.53 11,907.35 99.84% 11,585.74 11,499.82 99.26% 

CHELTUIELI 
MATERIALE 12,056.62 12,026.27 99.75% 8,518.02 8,247.62 96.83% 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL 620.40 234.75 37.84% 659.00 207.17 31.44% 

CHELTUIELI 
SERVICII 
MEDICALE 

3,875,446.71 3,875,440.95 100.00% 4,096,632.41 4,095,301.83 99.97% 

ASISTENTA 
SOCIALA 651,180.00 651,180.00 100.00% 721,180.00 721,167.90 100.00% 

TOTAL 4,551,230.26 4,550,789.32 99.99% 4,838,575.17 4,836,424.34 99.96% 
Gradul de realizare a executiei bugetare pe total faţă de creditele bugetare aprobate s-a diminuat în 2015 la 

99,96%, fată de 99,99% în 2014. 
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Modificari s-au produs în sens negativ la cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital și într-o 
mica măsură la cheltuieli cu serviciile medicale. 

Execuţia cheltuielilor de personal 
Dinamica creditelor bugetare şi a plăţilor nete pt. chelt. de pers. 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Credite 
bugetare 

2015 
+/- +/- % Plati 2014 Plati 2015 +/- +/- % 

TITLUL I 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

11,926.53 11,585.74 -340.79 -2.86% 11,907.36 11,499.82 -407.54 -3.42% 

Cheltuieli de salarii 
in bani 9,408.84 9,424.03 15.19 0.16% 9,402.36 9,362.43 -39.93 -0.42% 

Salarii de baza 9,251.65 9,264.96 13.31 0.14% 9,247.19 9,204.17 -43.02 -0.47% 
Indemnizatii platite 
unor persoane din 
afara unitatii 

8.85 7.27 -1.58 -17.85% 8.57 6.46 -2.11 -24.62% 

Indemnizatii de 
delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alte drepturi 
salariale in bani 148.34 151.80 3.46 2.33% 146.60 151.80 5.20 3.55% 

Contributii 2,517.69 2,161.71 -355.98 -14.14% 2,505.00 2,137.39 -367.61 -14.68% 
Contributii de 
asigurari sociale de 
stat 

1,878.81 1,490.82 -387.99 -20.65% 1,870.76 1,480.74 -390.02 -20.85% 

Contributii de 
asigurari de somaj 47.06 47.14 0.08 0.17% 46.92 46.64 -0.28 -0.60% 

Contributii de 
asigurari sociale de 
sanatate 

489.67 491.00 1.33 0.27% 488.47 487.65 -0.82 -0.17% 

Contributii de 
asigurari pentru acc 
de munca si boli prof 

14.15 14.22 0.07 0.49% 14.10 14.09 -0.01 -0.07% 

Contributii pentru 
concedii si 
indemnizatii 

88.00 118.53 30.53 34.69% 84.75 108.27 23.52 27.75% 
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În anul 2015 se observă o scădere pe total de 2,86% a resurselor cât şi de 3,42% a utilizărilor pentru cheltuielile 
de personal faţă de anul 2014. 

O scădere semnificativă s-a înregistrat la Contributii de asigurari sociale de stat în anul 2015 faţă de 2014 în 
principal datorită diminuării cotelor angajatorului. 

Gradul de execuţie la credite bugetare pt ch de pers 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2014 

Credite 
deschise 

2014 
Plati 
2014 

executie la 
credite 

bugetare 
2014 (%) 

executie la 
credite 

deschise 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2015 

Credite 
deschise 

2015 
Plati 
2015 

executie la 
credite 

bugetare 
2015 (%) 

executie la 
credite 

deschise 
2015 (%) 

TITLUL I 
CHELTUIELI 
DE 
PERSONAL 11,926.53 11,907.35 11,907.35 99.84% 100.00% 11,585.74 11,499.82 11,499.82 99.26% 100.00% 
Cheltuieli de 
salarii in bani 9,408.84 9,402.36 9,402.36 99.93% 100.00% 9,424.03 9,362.43 9,362.43 99.35% 100.00% 
Salarii de baza 9,251.65 9,247.19 9,247.19 99.95% 100.00% 9,264.96 9,204.17 9,204.17 99.34% 100.00% 
Indemnizatii 
platite unor 
persoane din 
afara unitatii 8.85 8.57 8.57 96.84% 100.00% 7.27 6.46 6.46 88.86% 100.00% 
Indemnizatii 
de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Alte drepturi 
salariale in 
bani 148.34 146.60 146.60 98.83% 100.00% 151.80 151.80 151.80 100.00% 100.00% 
Contributii 2,517.69 2,504.99 2,504.99 99.50% 100.00% 2,161.71 2,137.39 2,137.39 98.87% 100.00% 
Contributii de 
asigurari 
sociale de stat 1,878.81 1,870.75 1,870.75 99.57% 100.00% 1,490.82 1,480.74 1,480.74 99.32% 100.00% 
Contributii de 
asigurari de 
somaj 47.06 46.92 46.92 99.70% 100.00% 47.14 46.64 46.64 98.94% 100.00% 
Contributii de 
asigurari 
sociale de 
sanatate 489.67 488.47 488.47 99.75% 100.00% 491.00 487.65 487.65 99.32% 100.00% 
Contributii de 
asigurari 
pentru acc de 
munca si boli 
prof 14.15 14.10 14.10 99.65% 100.00% 14.22 14.09 14.09 99.09% 100.00% 
Contributii 
pentru 
concedii si 
indemnizatii 88.00 84.75 84.75 96.31% 100.00% 118.53 108.27 108.27 91.34% 100.00% 
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Gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de personal faţă de creditele bugetare aprobate a 
scăzut în 2015 la 99,26%, în comparaţie cu cel din 2014 de 99,84%. 

Gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de personal faţă de creditele bugetare deschise s-a 
menținut și în 2015 la 100,00%. 

 
Execuţia cheltuielilor materiale și de capital 
 
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 cheltui pe anul 2015, după care s-au întocmit instrumentele de plată 
(ordinele de plată, numerar). De asemenea au fost verificate toate deconturile de cheltuieli prezentate pentru deplasări 
interne şi alte note justificative. 

Dinamica creditelor bugetare şi a plăţilor pt. chelt. materiale 2015 vs 2014 (mii lei) 
Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

2014 

Credite 
bugetare 

2015 
+/- +/- % Plati 

2014 Plati 2015 +/- +/- % 

TITLUL II 
BUNURI SI 
SERVICII 

12,056.62 8,518.02 -3,538.60 -29.35% 12,026.27 8,247.62 -
3,778.65 -31.42% 

Bunuri si servicii 7,586.50 3,899.86 -3,686.64 -48.59% 7,577.82 3,675.73 -
3,902.09 -51.49% 

Furnituri de birou 189.20 206.57 17.37 9.18% 188.79 206.53 17.74 9.40% 
Materiale pentru 
curatenie 14.00 24.00 10.00 71.43% 13.99 23.55 9.56 68.33% 

Incalzit, iluminat si 
forta motrica 446.68 457.90 11.22 2.51% 446.50 442.38 -4.12 -0.92% 

Apa, canal si 
salubritate 56.77 53.11 -3.66 -6.45% 53.72 52.10 -1.62 -3.02% 

Carburanti si 
lubrifianti 108.00 128.00 20.00 18.52% 108.00 128.00 20.00 18.52% 

Piese de schimb 39.77 42.00 2.23 5.61% 39.50 41.91 2.41 6.10% 
Posta, 
telecomunicatii, 
radio, tv, internet 

195.00 252.64 57.64 29.56% 194.55 249.76 55.21 28.38% 
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Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

2014 

Credite 
bugetare 

2015 
+/- +/- % Plati 

2014 Plati 2015 +/- +/- % 

Materiale si prest 
de serv funct pt 
ch.proprii 

641.11 559.90 -81.21 -12.67% 640.27 559.82 -80.45 -12.57% 

Alte bunuri si serv 
pt intretinere si 
funct 

5,895.97 2,175.74 -3,720.23 -63.10% 5,892.50 1,971.68 -
3,920.82 -66.54% 

Reparatii curente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Bunuri de natura 
obiectelor de 
inventar 

36.00 96.90 60.90 169.17% 34.96 96.51 61.55 176.06% 

Alte obiecte de 
inventar 36.00 96.90 60.90 169.17% 34.96 96.51 61.55 176.06% 

Deplasari, 
detasari, 
transferari 

49.46 50.19 0.73 1.48% 49.45 14.12 -35.33 -71.45% 

Deplasari interne, 
detasari, 
transferari 

49.46 50.19 0.73 1.48% 49.45 14.12 -35.33 -71.45% 

Carti, publicatii si 
materiale 
documentare 

21.00 23.40 2.40 11.43% 20.95 22.09 1.14 5.44% 

Pregatire 
profesionala 11.00 0.00 -11.00 -

100.00% 10.35 0.00 -10.35 -100.00% 

Protectia muncii 20.99 29.65 8.66 41.26% 20.95 28.81 7.86 37.52% 
Alte cheltuieli 4,331.67 4,418.02 86.35 1.99% 4,311.79 4,410.36 98.57 2.29% 
Chirii 4,267.56 4,226.02 -41.54 -0.97% 4,252.65 4,218.36 -34.29 -0.81% 
Alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii 64.11 192.00 127.89 199.49% 59.14 192.00 132.86 224.65% 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL 620.40 659.00 38.60 6.22% 234.75 207.17 -27.58 -11.75% 

TITLUL XII 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 

620.40 659.00 38.60 6.22% 234.75 207.17 -27.58 -11.75% 
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Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

2014 

Credite 
bugetare 

2015 
+/- +/- % Plati 

2014 Plati 2015 +/- +/- % 

Active fixe 261.00 659.00 398.00 152.49% 192.90 207.17 14.27 7.40% 

Construcţii 261.00 0.00 -261.00 -
100.00% 192.90 0.00 -192.90 -100.00% 

Masini, 
echipamente si 
mijloace de transp 

0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 128.71 128.71 0.00 

Mobilier, 
aparatura birotica 
si alte active corp 

0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 78.46 78.46 0.00 

Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Reparatii capitale 
aferente activelor 
fixe 

359.40 0.00 -359.40 -
100.00% 41.85 0 -41.85 -100.00% 

 
În anul 2015 se observă pe total o scădere considerabilă a resurselor cât şi a utilizărilor pentru cheltuielile 

materiale faţă de anul 2014. Scăderi semnificative s-au înregistrat la: materiale si prestari de servicii funct pentru 
cheltuieli proprii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, deplasari interne și pregatire profesionala. Evoluţii 
în sens invers s-au înregistrat la: furnituri de birou, materiale pt. curațenie, carburanți, piese de schimb, posta-
telecomunicatii, obiecte de inventar, protecția muncii, alte chelt. cu bunuri și servicii. 

Cheltuielile de capital au înregistrat creştere a resurselor dar o scadere considerabilă a utilizărilor de 11,75% în 
anul 2015 față de anul 2014. 

Resursele destinate au scăzut în anul 2015, gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de 
administrare a fondului faţă de creditele bugetare aprobate a scăzut fiind de 96,83%, în comparaţie cu cel din 2014 de 
99,75%. Modificări considerabile la finele anului 2015 ale indicatorului s-au produs în sens negativ la: alte bunuri şi 
servicii pentru întretinere şi funcţionare, deplasări interne. 

Gradul de execuţie la credite bugetare pt chelt. materiale 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Plati 
2014 

executie 
la credite 
bugetare 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 

2015 
Plati 
2015 

executie 
la credite 
bugetare 
2015 (%) 

TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 12,056.62 12,026.27 99.75% 8,518.02 8,247.62 96.83% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Plati 
2014 

executie 
la credite 
bugetare 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 

2015 
Plati 
2015 

executie 
la credite 
bugetare 
2015 (%) 

Bunuri si servicii 7,586.50 7,577.82 99.89% 3,899.86 3,675.73 94.25% 
Furnituri de birou 189.20 188.79 99.78% 206.57 206.53 99.98% 
Materiale pentru curatenie 14.00 13.99 99.93% 24.00 23.55 98.13% 
Incalzit, iluminat si forta 
motrica 446.68 446.50 99.96% 457.90 442.38 96.61% 
Apa, canal si salubritate 56.77 53.72 94.63% 53.11 52.10 98.10% 
Carburanti si lubrifianti 108.00 108.00 100.00% 128.00 128.00 100.00% 
Piese de schimb 39.77 39.50 99.32% 42.00 41.91 99.79% 
Posta, telecomunicatii, 
radio, tv, internet 195.00 194.55 99.77% 252.64 249.76 98.86% 
Materiale si prest de serv 
funct pt ch.proprii 641.11 640.27 99.87% 559.90 559.82 99.99% 
Alte bunuri si serv pt 
intretinere si funct 5,895.97 5,892.50 99.94% 2,175.74 1,971.68 90.62% 
Reparatii curente 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! 
Bunuri de natura 
obiectelor de inventar 36.00 34.96 97.11% 96.90 96.51 99.60% 
Alte obiecte de inventar 36.00 34.96 97.11% 96.90 96.51 99.60% 
Deplasari, detasari, 
transferari 49.46 49.45 99.98% 50.19 14.12 28.13% 
Deplasari interne, 
detasari, transferari 49.46 49.45 99.98% 50.19 14.12 28.13% 
Carti, publicatii si 
materiale documentare 21.00 20.95 99.76% 23.40 22.09 94.40% 
Pregatire profesionala 11.00 10.35 94.09% 0.00 0.00 #DIV/0! 
Protectia muncii 20.99 20.95 99.81% 29.65 28.81 97.17% 
Alte cheltuieli 4,331.67 4,311.79 99.54% 4,418.02 4,410.36 99.83% 
Chirii 4,267.56 4,252.65 99.65% 4,226.02 4,218.36 99.82% 
Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 64.11 59.14 92.25% 192.00 192.00 100.00% 
CHELTUIELI DE 620.40 234.75 37.84% 659.00 207.17 31.44% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Plati 
2014 

executie 
la credite 
bugetare 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 

2015 
Plati 
2015 

executie 
la credite 
bugetare 
2015 (%) 

CAPITAL 
TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE 620.40 234.75 37.84% 659.00 207.17 31.44% 
Active fixe 261.00 192.90 73.91% 659.00 207.17 31.44% 
Construcţii 261.00 192.90 73.91% 0.00 0.00 
Masini, echipamente si 
mijloace de transp 0.00 0.00 0.00 580.00 128.71 22.19% 
Mobilier, aparatura 
birotica si alte active corp 0.00 0.00 0.00 79.00 78.46 99.32% 
Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Reparatii capitale aferente 
activelor fixe 359.40 41.85 11.64% 0.00 0 0.00 

 
Gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de capital față de creditele bugetare aprobate a scăzut 

în 2015 fiind de 31,44%, în comparaţie cu cel din 2014 de 37,84%. 
 
Execuţia cheltuielilor cu serviciile medicale 
 
SBFC a avut pe parcursul anului 2015 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 2015. 

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 ALOP și a 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 pe parcursul anului 2015. 
Dinamica creditelor bugetare şi a plăţilor pt. chelt. cu serv.medicale 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

aprobate 2014 
Credite bugetare 

aprobate 2015 +/- +/- % Plati 2014 Plati 2015 +/- +/- % 

Materiale si 
prestari de 3,875,446.71 4,096,632.41 221,185.70 5.71% 3,875,440.96 4,095,301.83 219,860.87 5.67% 
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Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

aprobate 2014 
Credite bugetare 

aprobate 2015 +/- +/- % Plati 2014 Plati 2015 +/- +/- % 

servicii cu 
caracter medical 
Produse farm, 
mat sanitare 
spec si disp 
medicale 

1,549,786.89 1,608,463.12 58,676.23 3.79% 1,549,785.34 1,608,304.27 58,518.93 3.78% 

Medicamente cu 
si fara contributie 
personala 

855,617.81 766,806.30 -88,811.51 -10.38% 855,617.42 766,649.97 -88,967.45 -10.40% 

Medicamente 
pentru boli 
cronice utilizate in 
PN 

606,695.77 663,936.27 57,240.50 9.43% 606,695.77 663,935.28 57,239.51 9.43% 

Materiale sanitare 
specifice utilizate 
in PN 

52,732.55 75,567.60 22,835.05 43.30% 52,732.55 75,567.41 22,834.86 43.30% 

Servicii medicale 
de hemodializa si 
dializa peritoneala 

16,140.36 81,768.95 65,628.59 406.61% 16,140.36 81,768.13 65,627.77 406.61% 

Dispozitive si 
echipamente 
medicale 

18,600.40 20,384.00 1,783.60 9.59% 18,599.24 20,383.48 1,784.24 9.59% 

Servicii medicale 
in ambulator 467,515.81 506,989.90 39,474.09 8.44% 467,512.10 506,969.54 39,457.44 8.44% 

Asistenta 
medicala primara 121,102.55 128,835.55 7,733.00 6.39% 121,098.84 128,827.50 7,728.66 6.38% 

Asistenta 
medicala  pentru 
specialitati clinice 

131,468.14 138,000.00 6,531.86 4.97% 131,468.14 137,999.89 6,531.75 4.97% 

Asistenta 
medicala 
stomatologica 

1,845.35 3,734.00 1,888.65 102.35% 1,845.35 3,734.00 1,888.65 102.35% 

Asistenta 199,292.94 222,213.35 22,920.41 11.50% 199,292.94 222,213.35 22,920.41 11.50% 
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Denumire 
indicator 

Credite 
bugetare 

aprobate 2014 
Credite bugetare 

aprobate 2015 +/- +/- % Plati 2014 Plati 2015 +/- +/- % 

medicala pentru 
specialitati 
paraclinice 
Asist.medic.in 
centre 
med.multifunction
ale BFT 

13,806.83 14,207.00 400.17 2.90% 13,806.83 14,194.80 387.97 2.81% 

Servicii de 
urgenta 
prespitalicesti si 
transport sanitar 

10,839.00 11,710.00 871.00 8.04% 10,839.00 11,565.77 726.77 6.71% 

Servicii medicale 
in unitati 
sanitare cu 
paturi 

1,796,757.91 1,869,543.59 72,785.68 4.05% 1,796,757.91 1,868,614.83 71,856.92 4.00% 

Ingrijiri medicale 
la domiciliu 25,618.80 27,218.00 1,599.20 6.24% 25,618.32 27,139.63 1,521.31 5.94% 

Prestatii 
medicale 
acordate intr-un 
stat UE 

24,928.30 72,707.80 47,779.50 191.67% 24,928.29 72,707.79 47,779.50 191.67% 

 
Pe total servicii medicale, faţă de anul 2014 datele din 2015 reflectă o creștere per total cu 5,71% a resurselor si 

cu 5,67% a utilizărilor acestor resurse. 
Astfel, creșteri notabile atât la credite bugetare aprobate cât şi la plăţile nete s-au înregistrat la: materiale sanitare 

pentru boli cronice utilizate în PN, servicii de hemo/dializă, asistență med. stomatologică, servicii paraclinice și prestații 
medicale acordate în UE. Doar la medicamente cu şi fără contribuţie personală s-a înregistrat o scădere semnificativă de 
10,40% a valorilor în 2015. 

Execuţia bugetară pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale realizată în anul 2015 este 
prezentată în tabelul următor: 
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Gradul de execuţie la credite bugetare pt chelt. cu serv. medicale 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
aprobate 

2014 
Plati 2014 

executie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2015 
Plati 2015 

executie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2015 (%) 

Materiale si prestari de servicii cu 
caracter medical 3,875,446.71 3,875,440.96 100.00% 4,096,632.41 4,095,301.83 99.97% 

Produse farmaceutice, materiale 
sanitare spec si dispozitive medicale 1,549,786.89 1,549,785.34 100.00% 1,608,463.12 1,608,304.27 99.99% 

Medicamente cu si fara contributie 
personala 855,617.81 855,617.42 100.00% 766,806.30 766,649.97 99.98% 

Medicamente pentru boli cronice 
utilizate in PN 606,695.77 606,695.77 100.00% 663,936.27 663,935.28 100.00% 

Materiale sanitare specifice utilizate in 
PN 52,732.55 52,732.55 100.00% 75,567.60 75,567.41 100.00% 

Servicii medicale de hemodializa si 
dializa peritoneala 16,140.36 16,140.36 100.00% 81,768.95 81,768.13 100.00% 

Dispozitive si echipamente medicale 18,600.40 18,599.24 99.99% 20,384.00 20,383.48 100.00% 
Servicii medicale in ambulator 467,515.81 467,512.10 100.00% 506,989.90 506,969.54 100.00% 
Asistenta medicala primara 121,102.55 121,098.84 100.00% 128,835.55 128,827.50 99.99% 
Asistenta medicala  pentru specialitati 
clinice 131,468.14 131,468.14 100.00% 138,000.00 137,999.89 100.00% 

Asistenta medicala stomatologica 1,845.35 1,845.35 100.00% 3,734.00 3,734.00 100.00% 
Asistenta medicala pentru specialitati 
paraclinice 199,292.94 199,292.94 100.00% 222,213.35 222,213.35 100.00% 

Asist.medic.in centre 
med.multifunctionale BFT 13,806.83 13,806.83 100.00% 14,207.00 14,194.80 99.91% 

Servicii de urgenta prespitalicesti si 
transport sanitar 10,839.00 10,839.00 100.00% 11,710.00 11,565.77 98.77% 

Servicii medicale in unitati sanitare 
cu paturi 1,796,757.91 1,796,757.91 100.00% 1,869,543.59 1,868,614.83 99.95% 

Ingrijiri medicale la domiciliu 25,618.80 25,618.32 100.00% 27,218.00 27,139.63 99.71% 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
aprobate 

2014 
Plati 2014 

executie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 
aprobate 

2015 
Plati 2015 

executie 
la credite 
bugetare 
aprobate 
2015 (%) 

Prestatii medicale acordate intr-un 
stat UE 24,928.30 24,928.29 100.00% 72,707.80 72,707.79 100.00% 

 
Datele de mai sus reflectă un procent de realizare a execuţiei cu serviciile medicale la 31.12.2015, cu încadrarea 

în creditele aprobate, de 99,97% raportată la creditele bugetare aprobate pe anul 2015. 
Faţă de anul 2014, în anul 2015 acest indicator de obiectiv a scăzut sensibil, datorită serviciilor invalidate 

realizându-se la nivelul CASMB economii de fonduri aferente serviciilor medicale la 31.12.2015. 
Evoluţia structurii cheltuielilor cu serviciile medicale în anul 2015 faţă de anul 2014 este prezentată în Anexe. 

 
Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat şi raportat următoarele situaţii centralizatoare de către personalul SBFC: 

 prognozarea plăţilor efectuate lunar de către CASMB către furnizorii de servicii medicale şi transmiterea acestora 
către ATCPMB; 

 centralizarea şi plata serviciilor medicale acordate într-un stat membru UE; 
 situaţii centralizatoare solicitate de serviciile de audit ale CASMB, CNAS; 
 situaţii centralizatoare solicitate de serviciile de control ale Curtii de Conturi; 
 trimestrial, la nivelul SBFC se întocmeşte un Raport privind activitatea de control financiar preventiv, ce se 

înaintează 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 sefului ierarhic. 

Toate documentele SBFC specifice primite pe parcursul anului 2015 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 vizei de CFPP şi semnarea, conform legislaţiei în vigoare (Legea 500/2002 privind 
finanţele publice, Ordinul 1792/2002 privind ALOP cheltuielilor, Ordinul 522/2003 referitor la CFPP, Ordinul 946/2005 
privind controlul intern la entităţile publice). 
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Nerealizări, cauze 
 
 Blocaje pe circuitul executiei bugetare datorate întârzierii raportărilor şi activităţilor departamentelor din amontele 

fluxului; 
 Interpunerea contractelor de cesiuni de creanţă, contractelor de ipotecă imobiliară şi executări silite judecatoreşti 

ale furnizorilor pe circuitul ALOP; 
 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; 
 Comunicare fragmentată cu terţe părţi implicate în procesele de muncă; 
 SBFC se constituie în ultima verigă a circuitului ALOP; 
 Riscuri specifice caracteristice perioadelor solicitante la sfarşit de trimestre; 
 Volum mare de lucrări rutiniere acoperit de număr de personal redus; 
 Funcţionarea defectuoasă cu blocaje frecvente și timp de răspuns mare (în special în perioada raportărilor 

furnizorilor) a modulelor SIUI, ERP specifice SBFC. 
 

Propuneri pentru remedierea deficienţelor 
 

1. 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; 

2. Perfecţionarea cunoştinţelor în vederea implementării corecte a legislaţiei SASS (sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate); 

3. Îmbunătăţirea comunicării cu compartimentele relaţionale din cadrul CASMB; 
4. Dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de control intern şi a managementului riscurilor la nivelul SBFC; 
5. Urgentarea măsurilor referitoare la dinamizarea circuitului documentelor privind angajarea şi lichidarea cheltuielilor 

cu serviciile medicale; 
6. Gestiune eficientă a resurselor informatice şi implicit a sistemului informaţional; 
7. Stimularea personalului SBFC prin acordarea de recompense lunare în concordanţă cu gradul de realizare a 

sarcinilor; 
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8. Perfecţionarea profesională continuă a personalului prin efectuarea de cursuri de perfecţionare a personalului în 
principal în domeniul informatic dar şi economic şi legislativ; 

9. Actualizarea operativă şi îmbunătățirea modulelor SIUI/ERP dedicate activităţii specifice SBFC. 
 
 
 

DIRECȚIA LOGISTICĂ 
 
 

Compartimentul Adeverinţe de Asigurat 
 

Misiune: 
- Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de evidenţă a asiguraţilor în SIUI la nivelul CASMB (Ordin CNAS nr. 

833/2014 privind modificarea anexei la Ordinul CNAS nr. 1041/2014 privind elaborarea şi actualizarea Registrului Unic 
de evidenţă a asiguraţilor în SIUI la nivenul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Caselor de Asigurări de 
Sănătate) 
 
Obiective: 

-Eliberarea adeverinţelor de asigurat din SIUI conform Ordinul CNAS nr. 851/ 2014, persoanelor care nu figurează 
asigurate pe platforma PIAS; 

-Încheierea de protocoale de colaborare cu instituţiile care deţin datele necesare stabilirii calității de asigurat a 
elevilor/studenților, tinerilor cu vârsta până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează 
venitrui din muncă şi nu beneficiază de ajutor  social, persoanelor încadrate într-un grad de handicap şi persoanelor 
instituţionalizate din București; 

-Introducerea în Sistemul Informatic Unic Integrat a documentelor justificative pentru stabilirea/validarea calităţii de 
asigurat; 

-Introducerea în Sistemul Informatic Unic Integrat a copiilor nou născuţi şi a persoanelor care au obţinut documente 
de identitate emise de autorităţile Române care nu se regăsesc ca persoane înregistrate. 
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Activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor stabilite şi indicii de performanţă, cu prezentarea 
gradului de realizare a acestora 

Au fost introduse în SIUI documentele justificative pentru validarea calităţii de asigurat/crearea categoriei de 
asigurat, transmise şi înregistrate la CASMB de către Cabinetele medicale individuale şi alte organizaţii 
neguvernamentale şi non-profit pentru:  

-elevi/studenţi/masteranzi/doctoranzi care urmează studiile într-o înstituţie de învăţământ acreditată în 
România/bursier Erasmus în alt stat UE/SEE/Confederaţia Elveţiană; 

-persoane incluse în Programul Naţional de Sănătate suportat de către Minsiterul Sănătăţii,  
-persoanele  încadrare în grad de handicap; 
-femei insărcinate sau lăuze; 
-persoanele care se află în în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 

ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi 
indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; 

-instituţionalizaţi; 
-persoanele fizice fără venituri impozabile care achită contribuţia de asigurări sociale de sănătate ANAF – 

Administraţiile Financiare de sector. 
Potrivit Ordinului CNAS nr. 833/2014 privind modificarea anexei la Ordinul CNAS nr. 1041/2014 privind elaborarea 

şi actualizarea Registrului Unic de evidenţă a asiguraţilor în SIUI la nivenul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 
Caselor de Asigurări de Sănătate, CASMB a înaintat adrese prin care a solicitat încheierea de protocoale necesare 
actualizăriii Registrului Unic de evidenţă al asiguraţilor cu informații privind stabilirea calității de asigurat a 
elevilor/studenților, tinerilor cu vârsta până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează 
venitrui din muncă şi nu beneficiază de ajutor  social, persoanelor încadrate într-un grad de handicap şi persoanelor 
instituţionalizate din București. Astfel, au fost procesate  în Sistemul Informatic Unic Integrat, datele în format electronic 
primite de la următoarele instituţii: 

- DGASPC Sector 1, 

- DGASPC Sector 2, 

- DGASPC Sector 5, 

- DGASPC Sector 6, 

- Academia de Studii Economice Bucureşti. 
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Cu intrarea în vigoare a Ordinului CNAS nr. 851/ 2014, care prevede faptul că dacă persoana figurează asigurată 
în Sistemul Informaitc Unic Integrat nu îi mai este necesară adeverința de asigurat în vederea acordării serviciilor 
medicale, medicamentelor, îngrijirilor la domiciliu și dispozitivelor medicale - dovada calității de asigurat fiind documentul 
rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic 
pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor, au fost întocmite în perioada 
01.01.2015 – 31.12.2015 –  2.431 de adrese - răspuns la solicitările de eliberare a adeverinţelor de asigurat. 

Astfel în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, au fost verificate documentele justificative, introduse în Gestiune 
asiguraţi – Documente emise/tipărite conform SIUI un număr de 17.461 de adeverinţe de asigurat pentru asiguraţi 
cetăţeni români şi străini care nu figurau asiguraţi pe PIAS la momentul solicitării.  
 

Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul) 
-Bazele de date primite de la Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Municipală pentru Oucparea Forţei de Muncă 

şi Agenţia pentru Prestaţii Sociale sunt transmise şi importate cu întârziere în sistemul informatic. Foarte mulţi pensionari 
şi persoane  care se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în 
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie 
pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, se prezintă la CASMB cu documente 
justificative pentru a figura asiguraţi în SIUI. 

-Singurele informaţii privind persoanele incluse în Programele Naţionale de Sănătate care apar în SIUI în modulul 
Gestiune asiguraţi – Persoane înregistrate – PNS sunt despre pacienţii care sunt trataţi în spital şi care sunt preluate din 
raportările spitalelor - aceţtia nu apar în Categorii respectiv Stări.  Pacienţii trataţi în ambulatoriu / CMI –uri nu apar deloc 
în PNS, Categorii şi respectiv Stări; 

-Plăţile efectuate începând cu 01.07.2012 pentru FNUASS de către persoanele fizice care nu au calitatea de salariat 
şi care sunt raportate conform Protocolului cu ANAF – Act adiţional nr. 4 nu stabileşte automat şi calitatea de asigurat în 
SIUI; 

-Nu au fost incheiate protocoale de colaborare cu toate instituţiile care deţin date pentru elaborarea şi actualizarea 
Registrului Unic de evidenţă al asiguraţilor. 
 
Propuneri pentru remedirea deficienţelor 
 

-Participarea personalului la cursuri de perfectionare ce prezintă interes pentru domeniul de activitate; 
-Actualizarea bazei de date în timp real cu toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii; 
-Posibilitatea de modificare sau ştergere de informaţii vădit eronate în SIUI; 
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-Posibilitatea de adăugare categorii de documente prezentate de contribuabili, prevăzute de lege şi care nu se 
regăsesc în nomenclator; 

-Încheierea de protocoale de colaborare cu Inspectoratul Român pentru Imigrări, Autoritatea pentru străini, DGASPC 
Sector 3 şi 4, Universităţile din Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru elaborarea şi actualizarea Registrului 
Unic de evidenţă al asiguraţilor. 

 

Cardul Naţional de Sănătate 
Deficienţă – lispa din organigrama CASMB  a structurii şi a personalului desemnat pentru buna desfăşurare a 

activităţii ce implică domeniul Cardului Naţional de Sănătate. 
Personalul Comparitmentului Adeverinţe de Asigurat, începând cu data de 01.05.2015 - dată de la care Cardul 

Naţional de Sănătate a devenit obligatoriu, a fost implicat în procesul de desfăşurare al activităţii de procesare, 
informare, identificare şi de eliberare a cardurilor naţionale. Acest fapt a cauzat probleme în ceea ce priveşte: 

- respectarea termenelor de eliberare a adeverinţelor de asigurat; 
- numarul mare de ore de lucru cu publicul în ritm continuu intr-o zi; 
- efectuarea de ore de muncă peste programul normal de lucru, impuse prin «programul de lucru cu publicul», ore 

nesalarizate; 
- neefectuarea concediului de odihnă pentru anul 2015; 
- uzura şi riscul de îmbolnăvire a personalului din cadrul compartimentului.  
 
 

BIROUL DE EVIDENȚĂ A CONTRIBUȚIILOR ȘI CONTRACTE DE ASIGURAT 
Pe parcursul anului 2015, Biroul de Evidenta a Contributiilor si Contracte de Asigurat a desfasurat urmatoarele 

activitati: 
1. A continuat activitatea de completare a dosarelor de asigurat, asa cum s-a stabilit prin Ordinului Comun  

MFP/MS/MMFPS nr. 806/608/934/2012. 
2. Inregistrarea/rectificarea obligatiilor de plata la FNUASS, aferente perioadei termenelor de prescriptie, 

corectarea soldurilor initiale calculate la 31.05.2012, transmiterea fisierelor de corectie la DGFP-ANAF, in format 
electronic, emiterea rapoartelor de datorii cu obligatii de plata scadente pana la 30 iunie 2012 si informarea la zi asupra 
obligatiilor de plata la FNUASS, in special pentru persoanele care se asigura la salariul minim brut pe tara si pentru care 
ANAF nu a emis nici pe parcursul acestui an decizii de impunere. 

3.   Validarea calitatii de asigurat in baza platilor efectuate la trezoreriile de sector. 
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4. Inregistrarea contestatiilor directionate biroului nostru, analizarea acestora, respingerea sau, dupa caz, 
acceptarea partial sau in totalitate si anularea partiala sau in totalitate/desfiintarea actului administrativ emis.  

5. Intomirea Proceselor-Verbale de predare-primire pentru dosarele predate si acceptate, transmiterea lor catre 
Administratiile Fiscale de sector si judetene. 

6. Stabilirea obligatiilor de plata la fondul pentru concedii si indemnizatii, emiterea dispozitiilor de incasare pentru 
casieria institutiei. 

7. Luarea in evidenta a persoanelor care doresc sa fie asigurati ai CASMB, prin inregistrarea Declaratiei de 
inscriere. 

8. Evidenta persoanelor declarate pe listele de asigurati de catre platitorii de venit, prin declaratia D112, preluata 
in SIUI. 

9. Emiterea adeverintelor de inlocuire a cardului national de asigurari sociale de sanatate pana la eliberarea 
cardului duplicat (activitate desfasurata temporar pana la infiintarea noii structuri privind cardurile si activitatile 
adiacente). 

Pe parcursul anului 2015 s-a urmarit obtinerea celor mai bune rezultate utilzandu-se eficient resursele umane, 
materiale, de timp, informatice de care dispune Biroul de evidenta a contributiilor. 

Angajatii biroului au fost indrumati prin proceduri interne asupra modalitatii de aplicare a modificarilor legislative, 
proceduri propuse de catre BECCA, semnate de catre Biroul juridic si contencios si aprobate de catre directorul de 
directie. 
 Din cauza transmiterii cu erori a soldurilor electronice calculate la 31.05.2012 de catre CNAS, conform procesului 
de predare a dosarelor de asigurat, stabilit prin Ordinul Comun  MFP/MS/MMFPS nr. 806/608/934/2012, CASMB, prin 
BECCA, a afectuat reglarea situatiilor contribuabililor aflati in evidenta, prin generarea fisierelor de corectie. 
 Deoarece, nu in toate cazurile a fost posibila generarea unui fisier de corectie care sa elimine erorile existente in 
baza de date ANAF, este absolut necesara o buna colaborare cu Administratiile Financiare pentru a stabili in detaliu care 
este masura optima. Daca, pe parcursul anului 2015, s-au gasit solutii pentru rezolvarea tuturor spetelor cu sectoarele 1, 
2 si 4, la sectoarele 3, 5 si 6 nu ni s-a acordat tot sprijinul necesar, desi, asa cum am explicat in numeroase adrese, nu 
este vina CASMB-ului pentru situatiile create, contribuailii fiind plimbati intre institutii, in multe cazuri soldandu-se cu 
procese in instanta. 
 La aceste trei sectoare ( 3,5 si 6) ni se solicita in permanenta corectia electronica incepand cu 2013, chiar si in 
2015, a unui sold calculat eronat si transmis in 2012, in conditiile in care au fost calculate, deja, accesorii fiscale la 
sfarsitul anilor 2012, 2013 si 2014, nemaivorbind de obligatiile constituite la acesti ani si incasarile efectuate de catre 
ANAF. 
 In acest context, biroul nostru a transmis atat contribuabililor, cat si Administratiilor Financiare inscrisuri oficiale care 
sa confirme situatia reala a contribuabililor la 30 iunie 2012 si corectii electronice, acolo unde a fost posibil acest lucru. 
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Activitatea biroului a continuat si cu inregistrarea declaratiilor anexa 5 privind obligatiile de plata la FNUASS avand 
scadenta anterioara datei de 30 iunie 2012, in baza solicitarii calitatii de asigurat, potrivit art. 259, alin. 7 din Legea nr. 
95/2006, respectiv art. 268, alin. 2 din Legea nr. 95/2006*** republicata. 

In baza unei note de calcul solicitate de catre contribuabilii biroului BECCA, acestia se prezinta la trezorerii pentru 
a achita contributia si se intorc la CASMB in scopul validarii calitatii de asigurat. Ne referim aici la categoriile de asigurati 
pentru care ANAF nu inregistreaza obligatiile de plata, respectiv: 

 Persoanele fara venituri impozabile; 
 Persoanele care realizeaza venituri din dividende, dobazi si alte venituri impozabile, asa cum sunt prevazute de 

Codul Fiscal; 
 Persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor ( pentru perioada iulie 2012-decembrie 2013), 

pana la modificarea Legii 571 privind Codul Fiscal. 
Activitatea de înregistrare a declaraţiilor şi calculul obligaţiilor de plată la FNUASS  pana la 30 iunie 2012, precum 

si regularizarile aferente acestei perioade cu scadente ulterioare, s-a desfăşurat prin modulul Evidenţă Contribuabili din 
cadrul  Sistemului Informatic Unic si Integrat. Informatiile furnizate de catre modul Gestiunea Asiguratilor din SIUI, privind 
istoricul calitătii de asigurat, au fost incomplete sau incorecte ceea ce ne-a obligat să solicităm contribuabililor, 
documente justificative (adeverinţă de salariat, de elev, student, masterand, decizie de pensionare, handicap) pentru a 
stabili cât mai exact perioadele pentru care datorează contribuţia, respectiv valoarea acesteia (conform Legii 95/2006, 
art. 268). 
In derularea activitatii specifice Biroului de evidenta a contributiilor, au fost si sunt intalnite numeroase cazuri de 
contestatii inregistrate de catre contribuabili, asigurati CASMB, aflati in una dintre urmatoarele situatii: 
 1. Persoane care figureaza in baza de date din SIUI cu obligatii inregistrate, transmise doar electronic la ANAF, 
fara a avea titluri de creanta emise si comunicate. Asa cum prevedea procedura din 2013, emisa de Directia Economica, 
director Ec. Teodor Diaconescu, pentru multe din cnp-urile operate in SIUI s-au inregistrat doar veniturile aferente anului 
2011. In acest caz, neexistand un sold la 31 mai 2012 predat electronic.  
 2. Persoane carora li s-au emis instiintari conform procedurii Serviciul de Verificare a Calitatii de Asigurat, fara a li 
se transmite si Deciziile de impunere din oficiu, pentru o parte dintre acestea existand doar decizii pe baza de declaratii, 
in cazul persoanelor care s-au prezentat la Biroul de Evidenta a Contributiilor pentru a le inregistra si/sau a  face dovada 
platii. 
           3. Deciziile de impunere emise nu au respectat perioada termenelor de prescriptie pentru care CASMB avea 
dreptul sa constituie obligatiile fiscale. 
  4. Decizii de anulare a penalitatilor in baza OG 30/2011 emise de catre Biroul de executare silita fara ca acestea 
sa fie generate din SIUI, lucru care a condus la transmiterea lor la ANAF si contestarea lor, actionarea in instanta a 
CASMB.  
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 5.  Lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de impunere emise de catre Biroul de executare silita. 
Avand in vedere: 

 Deciziile Presedintelui-Director General CASMB nr. 9/01.02.2013, respectiv 169/10.10.2013, privind 
constituirea Comisiei de verificare si completare a dosarelor predate la ANAF; 

  Inexistenta unui raportul final privind indeplinirea obligatiile  pana la sfarsitul anului 2013, data pana la care 
s-a prelungit termenul de aplicare a atributiilor si de finalizare a scopului pentru care a fost constituita 
comisia; 

 Returnarea de catre ANAF a dosarelor de asigurat pentru toate situatiile in care soldurile electronice nu 
corespund cu cele individualizate in decizii sau pentru lipsa dovezilor de comunicare. 

Biroul de evidenta a contributiilor a primit din partea Curtii de Conturi aflata in misiune la CNAS, in luna aprilie 
2015, solicitarea de a completa o macheta in care sa fie evidentiate toate deciziile de impunere returnate de la ANAF cu 
scopul de a se identifica valoarea contributiei prescrise (din vina emitentului CASMB) si care nu mai poate fi executata si 
incasata.  

Biroul de evidenta a contributiilor nu a dispus de resursele necesare completarii acestei machete (asa cum am si 
explicat intr-o adresa catre CNAS), dar au fost expuse motivele principale invocate de catre ANAF la returnarea 
dosarelor. Pentru dosarele complete s-au semnat, pe parcursul anului 2015, 6 procese verbale de predare-primire.  
  S-a răspuns unui număr de 1.580 de solicitări privind situaţia obligatiilor si a plăţilor la FNUASS atat a 
contribuabililor, cat si a Administratiilor Financiare Publice, lămuriri privind modul de aplicare a legislaţiei pe diverse speţe 
şi în funcţie de categoriile de asigurat, documente privind incadrarea intr-o categorie de asigurati fara plata contributiei, 
conform Legii 225/2015. 
  A fost inregistrat un nr de 1,644 declaratii de inscriere la CASMB ale persoanelor care au solicitat pentru prima data 
calitatea de asigurat sau figurau eronat declarati in SIUI asiguratii altor case, dar, in baza dreptului de a-si alege liber 
casa de asigurari, au optat pentru CASMB. 

De asemenea, s-a dispus incasarea, prin casieria institutiei, in baza declaratiilor de asigurare inregistrate la 
Serviciul de decontare a concediilor medicale, a unei contributii la fondul pentru concedii si indemnizatii in valoare de 
113.59 mii lei. 

Mii lei 

Luna Nr de persoane Valoarea incasata 

Ianuarie 2015 46 7.30 

Februarie 2015 73 17.13 

Martie 2015 75 16.38 



102 

Aprilie 2015 38 20.34 

Mai 2015 31 5.35 

Iunie 2015 36 5.95 

Iulie 2015 40 13.54 

August 2015 31 5.97 

Septembrie 2015 24 6.28 

Octombrie 2015 28 3.61 

Noiembrie 2015 27 5.11 

Decembrie 2015 30 6.63 

Total 479 113.59 

 

 S-au emis si transmis spre aprobare catre Directia Economica 5 referate de restiture a contributiilor achitate in plus 
la fondul pentru concedii si indemnizatii, precum si in baza cererilor de retragere de cotizare la fond. 
 Zilnic, intre orele 14.30-16.30, prin rotatie, o persoana din cadrul biroului raspunde la telefon si ofera informatile 
generale privind validarea calitatii de asigurat, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, dar si referitoare la 
cardul national. Se raspunde la 20 de apeluri telefonice (medie zilnica). 
 
  Si in anul 2015, odata cu inceperea contractarii furnizorilor de servicii medicale, doua persoane din cadrul biroului 
au facut parte din comisia privind analizarea dosarelor depuse, verificandu-se situatiile fiscale ale acestora, conform 
certificatelor de atestare fiscala. 

De asemenea, in cadrul  Biroul de evidenta a contributiilor s-au desfasurat si urmatoarele activitati: 
 Validarea corecta in SIUI a persoanele care realizeaza venituri salariale sau asimilate salariilor, precum si cele cu 

retinere la sursa declarate de platitorul venitului prin declaratia D112 la Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
(7,884 de solicitari). 

 Eliberarea documentelor care fac dovada deţinerii calităţii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori (289 de 
solicitari). 

 Transmiterea informatiilor la care CASMB are acces cu privire la datele solicitate prin petitii, inregistrate de catre 
Executorii Judecatoresti, in baza dispozitiilor art.659, alin. 2 din Codul de Procedura Civila (748 de solicitari). 

 Emiterea unui numar de 16.830 de adeverinte de inlocuire a cardului national pana la eliberarea cardului duplicat. 
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SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI – SIUI 
 
 Serviciul Tehnologia Informației – SIUI este direct subordonat Directorului Direcției Logistice a CASMB. 
Misiune: 

Serviciul Tehnologia Informației – SIUI asigură buna desfășurare a activităților și proceselor din domeniul IT derulate 
în rețeaua de calculatoare CASMB precum și a activităților de operare/prelucrare date în aplicațiile din Platforma 
Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) pentru utilizatori CASMB 
 
Obiective: 
a. Întreținerea și dezvoltarea sistemului informatic al C.A.S.-M.B., realizarea și menținerea securității informației și 

aplicarea de măsuri de atenuare a riscului: identificarea, planificarea și realizarea activităților IT din cadrul C.A.S.-
M.B. privind proiectarea, exploatarea, gestionarea și asigurarea securității aplicațiilor și bazelor de date utilizate în 
structura C.A.S.-M.B; 

b. Asigură activitatea de administrare din punct de vedere tehnic a site-ului instituției www.cnas.ro/casmb și activitatea 
de actualizare a acestuia, prin publicarea de materiale informative de interes public, propuse de structurile C.A.S.- 
M.B; 

c. Asigură suport tehnic în desfășurarea în bune condiții a activităților de introducere, verificare, validare și prelucrare 
date pe Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate pentru utilizatorii din cadrul structurilor C.A.S.-M.B. care 
accesează modulele din cadrul PIAS prin intermediul aplicațiilor SIUI, SIPE, CEAS; 

d. Efectuarea de operațiuni specifice activității Serviciul Tehnologia Informației – SIUI în aplicația SIUI; 
e. Asigură asistență tehnică pentru furnizorii de servicii medicale în contract cu C.A.S.-M.B. pentru conectarea la 

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate și pentru probleme legate de configurarea aplicațiilor de raportare; 
f. Administrarea conturilor de utilizatori pentru aplicația ERP la nivel CASMB; 
g. Oferă asistență din punct de vedere IT la încheierea și derularea protocoalelor făcute de C.A.S.-M.B. cu autorități 

publice, instituții publice sau de interes public, protocoale ce au ca și obiect preluarea și predarea de baze de date în 
anumite formate și structuri  în funcție de nevoile informaționale ale instituției; 

h. Întocmirea de rapoarte si documente specifice STI-SIU, întocmirea de răspunsuri la adrese interne și externe 
adresate Serviciului Tehnologia Informației – SIUI, elaborarea de proceduri operaționalele pentru activitățile 
desfășurate de Serviciului Tehnologia Informației – SIUI; 

i. Efectuarea de activități legate de gestionarea/distribuirea/remediere erori tehnice pentru Cardul Național de 
Sănătate. 
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Activitățile desfășurate în vederea atingerii obiectivelor stabilite și indicii de performanță, cu prezentarea 
gradului de realizare a acestora 
 
a) Întreținerea și dezvoltarea sistemului informatic al C.A.S.-M.B 

 Au fost efectuate activități de administrare a serverelor de e-mail, web, Proxy și aplicații proprii ale C.A.S.- M.B., 
realizându-se actualizarea acestora; 

 S-au asigurat condițiile minime de funcționare a serverelor instalate la nivelul C.A.S.- M.B. (asigurându-se 
alimentarea neîntreruptă cu energie electrică prin monitorizarea UPS-urilor, monitorizarea senzorilor de climă 
instalați în camerele serverelor); 

 Au fost indeplinite atribuțiile privind asigurarea securității rețelei interne a C.A.S.-M.B.; 
 Au fost efectuate operațiuni de instalare sisteme PC și dispozitive periferice specifice: scanere, imprimante etc; 
 S.T.I. – SIUI a gestionat politicile de acces la sistemul informatic al instituției (stații de lucru, rețeaua internă și 

internet) prin alocarea de conturi de utilizatori personalizate pentru personalul instituției; 
 S-a asigurat administrarea și actualizarea aplicației de legislație; 
 S-a acordat asistență tehnică de specialitate, pentru utilizatorii din cadrul instituției pentru folosirea în bune 

condiții a echipamentelor IT ale C.A.S.- M.B., (calculatoare, imprimante multifuncționale, fax-uri, telefoane, etc); 
 Pe stațiile de lucru din rețeaua CASMB a fost implementă soluția antivirus BitDefender Endpoint Security pusă 

la dispoziție de CNAS prin proiectul Cyberint.   
 

b) Activitatea de administrarea din punct de vedere tehnic a site-ului instituției www.cnas.ro/casmb și activitatea 
de actualizare a acestuia, prin publicarea de materiale informative de interes public, propuse de structurile 
C.A.S.- M.B. 
 Publicarea pe web-site www.cnas.ro/casmb  a informațiilor de interes public – informații furnizate de către 

Serviciul Relații Publice și Purtător de Cuvânt din cadrul C.A.S.-M.B.; 
 Publicarea pe web-site-ul www.cnas.ro/casmb  a nomenclatoarelor actualizate pentru toți furnizorii de servicii 

medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.-M.B.; 
 Generarea și administrarea conturilor de acces la serviciul de raportare online pe site-ul www.cnas.ro/casmb, 

pentru furnizorii de servicii medicale și farmaceutice aflați în relații contractuale cu C.A.S.-M.B.; 
 În baza declarațiilor angajament depuse la registratura C.A.S.-M.B. de către furnizorii de servicii medicale aflați 

in relație contractuală cu C.A.S.-M.B.  au fost create 215 conturi necesare raportării consumului zilnic pe 
www.cnas.ro/casmb pentru furnizorii de servicii farmaceutice, furnizorii de servicii paraclinice 
(imagistică/laborator), furnizorii de servicii de medicină dentară, și furnizorii de servicii de recuperare; 
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 Au fost alocate conturi de operator site pentru persoanele desemnae din cadrul C.A.S.-M.B, conturi necesare 
înregistrării pe site www.cnas.ro/casmb, a datelor de localizare pentru furnizori in contract cu C.A.S.-M.B si a 
valorilor de contract pentru furnizorii de servicii medicale care au obligația de a raporta consumul  pe site. 

 
c) Asigurarea suportului tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de introducere, 

verificare validare și prelucrare date în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate pentru 
utilizatorii din cadrul structurilor C.A.S.-M.B. care accesează modulele din cadrul PIAS prin intermediul 
aplicațiilor SIUI, SIPE, CEAS 

 
Aplicațiile SIUI, SIPE, CEAS sunt accesate de un număr de 284 salariați din structurile C.A.S.-M.B. 

Salariați care au conturi de acces la aplicațiile din cadrul PIAS. 
 

 Gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor C.A.S.-M.B. la SIUI, SIPE, CEAS prin alocarea de roluri 
descrise în SIUI pentru utilizatorii C.A.S.-M.B. în funcție de specificul activității direcțiilor, serviciilor, birourilor, 
compartimentelor din care fac parte, roluri alocate cu aprobarea conducerii; 

 A fost efectuate deblocări de conturi de acces la aplicațiile SIUI, SIPE, CEAS pentru utilizatorii C.A.S.-M.B.; 
 A fost asigurat suportului tehnic pentru remedierea erorilor apărute în procesul de prelucrare și introducere de 

date în aplicația SIUI și SIPE, prin  transmiterea erorilor spre rezolvare serviciului HelpDesk din cadrul C.N.A.S. 
și comunicarea către utilizatorii CASMB a stadiului soluționării erorilor; 

 A fost comunicat utilizatorilor CASMB prin intermediul e-mail-ului informațiile primite de la DSSI - C.N.A.S. cu 
privire la actualizările și patch-urile ce au apărut în aplicațiile SIUI precum și orice alte informații privind 
metodologiile de lucru impuse de C.N.A.S.; 

 S-au transmis spre soluționare la C.N.A.S. prin intermediul e-mail-ului și/sau adrese oficiale, sesizările 
utilizatorilor SIUI/SIPE din cadrul C.A.S.- M.B. cu privire la erorile apărute în operarea pe modulele SIUI/SIPE; 
 

d) Efectuarea de operațiuni specifice activității Serviciul Tehnologia Informației – SIUI în aplicația SIUI. 
 

 Au fost generate în SIUI și publicate pe site http://www.cnas.ro/casmb./  nomenclatoarele ce conțin toți furnizorii 
de servicii medicale aflați în relație contractuală cu C.A.S.-M.B. generarea și publicarea pe site a 
nomenclatoarelor solicitate de reprezentanții Direcției Relații Contractuale din cadrul C.A.S.-M.B. sau ca urmare 
a notificărilor C.N.A.S.; 

 Au fost efectuate transferuri de liste de înscriși pentru medicii de familie care se află în contract cu C.A.S.- M.B. 
în urma solicitării Biroului Contractare, Decontare, Statistică Medicină Asistență Primară; 
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 Au fost generate în SIUI convenții ce conțin seriile de licență (chei de activare SIUI) asociate furnizorilor de 
servicii medicale aflați în relații contractuale cu C.A.S.-M.B., serii necesare furnizorilor pentru activarea 
aplicațiilor de raportare în SIUI; 

 Înregistrarea în SIUI a certificatelor digitale calificate de semnătură electronică pentru furnizorii de servicii 
medicale aflați în relație contractuală cu CASMB urmare a cererilor depuse de aceștia la registratura C.A.S.- 
M.B. Pe tot parcursul anului 2015 au fost procesate un număr de 5031 de cereri cu un număr de 7142 de 
certificate digitale de semnătură electronică; 

 Au fost generate rapoartele lunare privind posturile pe specialități (raport ce conține numărul de înscriși - 
persoane aflate pe listele medicilor de familie în contract cu C.A.S.- M.B. și au calitatea de asigurat) – raport 
solicitat de Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 

 S-au efectuat actualizări privind situația înscrișilor existenți în listele medicilor de familie urmare a petițiilor 
primite de la asigurați, a formularelor E106, E121, E104 și a adreselor transmise de Ministerul Administrației și 
Internelor referitoare la asigurații AOPSNAJ; 

 Operarea de „ieșiri” (ștergerea) din baza de date a unor persoane, urmare a solicitării în scris (documentelor 
oficiale) adresate de aceștia, sau a solicitărilor venite din partea Serviciului Regulamente și Acorduri 
Internaționale a C.A.S.-M.B. și din partea Ministerului Administrației și Internelor; 

 
e) Furnizarea de asistență tehnică pentru furnizorii de servicii medicale în contract cu C.A.S.-M.B. pentru 

conectarea la Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate și pentru probleme legate de 
configurarea aplicaților de raportare servicii medicale si rețete 

 
 S-a asigurat asistență tehnică telefonică sau prin e-mail, pentru furnizorii de servicii medicale în contract cu 

CASMB oferind informații referitoare starea rețetelor raportate de aceștia în SIPE precum și alte informații ce au 
legătură cu datele necesare pentru personalizarea aplicației de prescripție electronică; 

 S-a asigurat asistență tehnică telefonică și prin intermediul poștei electronice pentru furnizorii de servicii 
medicale pentru probleme legate de conectivitatea la serverele SIUI/SIPE/CEAS/DES, modul de configurare a 
aplicațiilor, informații referitoare la certificatele digitale calificate de semnătură electronică și erori de raportare; 

 Au fost deblocate sau regenerate seriile de licență (chei de activare SIUI) asociate furnizorilor de servicii 
medicale aflați în relații contractuale cu C.A.S.-M.B., in urma solicitării acestora. 

 
f) Administrarea conturilor de utilizatori pentru aplicația ERP la nivel CASMB activităților de introducere 

date in ERP la nivel de C.A.S.-M.B 
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 Au fost gestionate conturile de acces la aplicația ERP pentru utilizatorilor C.A.S.-M.B.; 
 

g) Asistență din punct de vedere IT la încheierea și derularea protocoalelor făcute de C.A.S.-M.B. cu 
autorități publice, instituții publice sau de interes public, protocoale ce au ca și obiect preluarea și 
predarea de baze de date în anumite formate și structuri  în funcție de nevoile informaționale ale 
instituției 
 

 S-a oferit asistență IT la încheierea protocolului de colaborare intre C.A.S.-M.B. cu autorități publice, instituții 
publice sau de interes public, protocoale ce au ca și obiect preluarea și predarea de baze de date formulând 
specificațiile structurii bazei de date ce fac obiectul protocolului, în funcție de nevoile informaționale ale 
instituției, în conformitate cu procedurile de import de date in Sistemul SIUI, în vederea preluării informațiilor 
privind calitatea de asigurat comunicata de instituțiile abilitate; 

 S-a efectuat preluarea bazelor de date de la instituțiile cu care C.A.S.- M.B. comunică și are Protocoale (Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Pensii, Ministerul Administrației și 
Internelor, s.a.) și prelucrarea datelor în funcție de nevoile informaționale ale institutiei pe baza metodologiilor 
formulate de solicitanți; 

 Au fost preluate date furnizate pe FTP-ul C.N.A.S . pe care le transmite serviciilor din cadrul C.A.S.- M.B. care 
au solicitat aceste date sau către instituții publice cu care C.N.A.S. și/sau C.A.S.- M.B. a încheiat protocoale 
privind schimbul reciproc de date; 

 Au fost transmise fișiere de date către ANAF, fișiere ce au fost formatate de către STI-SIUI conform cu 
caracteristicile structurale formulate de ANAF; 

 S-a efectuat formatarea conform structurii ANAF a fișierelor de corecții creanțe asigurați, extrase din SIUI de 
operatorii din cadrul Serviciului Verificarea Calității de Asigurat. 

 
h) Întocmirea de rapoarte și documente specifice STI-SIU, întocmirea de răspunsuri la adrese interne si 

externe adresate Serviciului Tehnologia Informației – SIUI, elaborarea de proceduri operaționale pentru 
activitățile desfășurate de Serviciului Tehnologia Informației – SIUI 

 
 Au fost elaborate noi proceduri operaționale pentru activitățile specifice Serviciului Tehnologia Informației – 

SIUI; 
 Au fost întocmite caiete de sarcini pentru achiziționarea de tehnică de calcul; 
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 S-au formulat răspunsuri la solicitările adresate de petenți, care s-au adresat direct Serviciului Tehnologia 
Informației – SIUI si la adresele direcționate către Serviciului Tehnologia Informației – SIUI de conducerea 
C.A.S.- M.B., precum si la solicitările adresate de către C.N.A.S. și alte instituții; 

 S-au elaborat si transmis, răspunsuri la adrese si note interne; 
 Au fost elaborate diverse rapoarte; 
 Au fost trimise adrese către C.N.A.S. 

 
i) Efectuarea de activități legate de gestionarea/distribuirea Card Național de Sănătate și activitatea de 

remediere erorilor tehnice pentru Cardul Național de Sănătate 
 

 Delegarea de personal din cadrul STI-SIUI pentru activitatea de triere și distribuire carduri retur Poșta Română; 
 Activitatea de verificare/reparare erori carduri/emitere nota de constatare defect tehnic card  – activitate de 

ghișeu; 
 Activitatea de asistență telefonică pentru remedierea erorilor cardurilor semnalate de furnizorii de servicii 

medicale pentru cardurile emise pentru C.A.S.- M.B. 
 

Indicii de performanță pentru activitatea desfășurată: 
 

La nivelul Serviciului Tehnologia Informației – SIUI  al C.A.S.-M.B., indicatorii de performanță și gradul de realizare 
al acestora este prezentat în cele ce urmează 
 
a. Activitatea de întreținere și dezvoltare a sistemului informatic al C.A.S.-M.B 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Asigurarea funcționării în bune  condiții , 
a echipamentelor IT ale C.A.S. –M.B. 

Nu au existat avarii la echipamentele  
serverele de tip server 100% Permanent 

Utilizarea eficientă a patrimoniului cu 
privire la echipamente și licențe IT 

Utilizarea tuturor echipamentelor si 
licențelor aflate in patrimoniu 
CASMB 

100% 

Respectarea și îmbunătățirea   
măsurilor de securitate de acces la 
rețeaua informatică a CASMB. 

Nu au fost incidente de securitate 100% Permanent 

Instituirea de noi de politici de Politici gestionate prin serverul AD 100% Permanent 
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securitate de accesare a rețelei 
informatice a C.A.S. –M.B.  
Modificarea parolelor de acces la 
serverele de baze se date  

Gradul de implicare privind politicile 
de securitate a datelor 100% Permanent 

 
b. Activitatea de administrare din punct de vedere tehnic a site-ului instituției 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Publicarea și actualizarea pe site-ul 
instituției a materialelor informative de 
interes public propuse de structurile 
C.A.S.- M.B, urmărind să adapteze 
structura site-ului pentru a fi interactiv 
și orientat spre oferirea de informații 
cât mai bine structurate. 

Publicarea pe web-site 
www.cnas.ro/casmb  a informațiilor de 
interes public – informații furnizate de 
către Serviciul Relații Publice și 
Purtător de Cuvânt din cadrul C.A.S.-
M.B.; 
 

100% Permanent 

 
c. Asigurarea suportului tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a activităților de introducere, verificare 
validare și prelucrare date pe Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate pentru utilizatorii din cadrul 
structurilor C.A.S.- M.B. care accesează modulele din cadrul PIAS prin intermediul aplicațiilor SIUI, SIPE, CEAS 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Gestionarea drepturilor de acces a 
utilizatorilor C.A.S.-M.B. la SIUI, SIPE, 
CEAS prin alocarea de roluri 

Număr de module SIUI, SIPE CEAS 
aflate în producție la nivelul CASMB 100% 

Asigurarea suportului tehnic în cazul 
apariției erorilor în procesul de 
prelucrare și introducere de date în 
aplicația SIUI 

Număr de sesizări comunicate 
HelpDesk SIUI 100% 

Monitorizarea activității de suport de 
specialitate referitor la PIAS, atât la 
nivelul CASMB, cât și pentru furnizorii 
de servicii medicale, farmaceutice, 
dispozitive medicale, angajatori și 

Număr de incidente comunicate 
CNAS 97% 
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asigurați, în raport cu incidentele 
constatate de CNAS 

 
d. Efectuarea de operațiuni specifice activității Serviciul Tehnologia  Informației – SIUI  în aplicația SIUI. 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Înregistrarea în SIUI a certificatelor 
digitale calificate de semnătură 
electronică pentru furnizorii de servicii 
medicale aflați în relație contractuală 
cu CASMB 

5031 de cereri cu 7142 certificate 
digitale 100% 

Generarea de nomenclatoare 
(cataloage) ce conțin toți furnizorii de 
servicii medicale aflați în relație 
contractuală cu C.A.S.-M.B.  

Număr de nomenclatoare (cataloage) 
generate 100% 

Efectuarea transferului de liste de 
înscriși pentru medicii de familie care 
se află în contract cu C.A.S.- M.B. în 
urma solicitării Biroului Contractare, 
Decontare, Statistică Medicină 
Asistență Primară; 

Solicitări rezolvate – liste transferate 100% 

 
e. Furnizarea de asistență tehnică pentru furnizorii de servicii medicale în contract cu C.A.S.-M.B. pentru 
conectarea la Platforma Informatică de Asigurări de Sănătate 
 

Obiective stabilite pentru anul 
2015 Indicii de performanță Realizare 

(procent) 
Asigurarea de suport tehnic prin telefon 
și prin e-mail, pentru furnizorii de 
servicii medicale în contract cu C.A.S.- 
M.B. pentru probleme și erori legate de 
operația de conectare la serverele 
SIUI; SIPE; CEAS; DES; 

Numărul de cazuri rezolvate 100% 

Deblocarea cheilor de activare SIUI Numărul de solicitări rezolvate 100% 
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sau generarea de noi convenții ce 
conțin seria de licență (chei de activare 
SIUI) pentru furnizorii de servicii 
medicale aflați în relații contractuale cu 
C.A.S.-M.B. la solicitarea acestora 

 
f. Administrarea conturilor de utilizatori pentru aplicația ERP la nivel CASMB activităților de introducere date in 
ERP la nivel de C.A.S.-M.B 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Gestionarea conturilor de acces la 
aplicația ERP pentru utilizatorilor 
C.A.S.-M.B.; 

Gradul de implicare în implementarea, 
integrarea și operarea SIUI-ERP; 100% Permanent 

 
g. Furnizează asistență din punct de vedere IT la încheierea și derularea protocoalelor făcute de C.A.S.-M.B. cu 
autorități publice, instituții publice sau de interes public, protocoale ce au ca și obiect preluarea și predarea de 
baze de date în anumite formate și structuri  în funcție de nevoile informaționale ale instituției 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Prelucrarea conform structurii ANAF a 
fișierelor de corecții creanțe asigurați, 
extrase din SIUI de către Serviciul 
Verificarea Calității de Asigurat, 

Număr de fișiere prelucrarea 100% 

Preluare de baze de date de la instituții 
cu care C.A.S. – M.B. a încheiat 
protocoale având ca scop schimbul 
reciproc de date, 

Număr de baze de date preluate 100% 

Transmiterea de date către ANAF, a 
datelor ce au fost prelucrate conform 
cu caracteristicile structurale formulate 
de ANAF; 

Număr de fișiere trimise la ANAF 100% 
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h. Întocmirea de rapoarte și documente specifice STI-SIUI, întocmirea de răspunsuri la adrese interne si externe 
adresate Serviciului Tehnologia Informației – SIUI, elaborarea de proceduri operaționale pentru activitățile 
desfășurate de Serviciului Tehnologia Informației – SIUI 
 

Obiective stabilite pentru anul 2015 Indicii de performanță Realizare 
(procent) 

Elaborarea de noi proceduri 
operaționale pentru activitățile 
Serviciului Tehnologia Informației –SIUI 
(conform recomandare AUDIT – 
INERN) 

Numărul de proceduri elaborate și 
aprobare în anul 2015 100% 4 din 4 

 
 
Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe 
 

Conform normelor prestabilite de legislația în vigoare pentru unitățile bugetare, raportarea cheltuielilor, care 
cuprinde o serie de operațiuni obligatorii cum ar fi: propunerea de angajare a unei cheltuieli (intenția de a aloca o sumă 
din buget), prezentarea angajatorului bugetar și rezervarea sumei respective din buget, ordonanțarea la plată, urmărirea 
cheltuielilor pe articole bugetare și emiterea extrasului de cont (document care încheie acest ciclu), se efectuează în 
cadrul CASMB de către birourile abilitate, conform alocației bugetare, pentru domeniul IT,  pentru anul respectiv. 
 
Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)  
 

- nu s-a putut efectua upgrade pentru sistemele de operare învechite – nu au fost alocate fonduri. 
 

Alte probleme întâlnite în desfășurarea activității serviciului. 
 

 numărul insuficient de personal la nivelul STI – SIUI al C.A.S.-M.B., raportat la volumul mare de activități ce trebuie 
efectuate de personalul STI-SIUI prin suplimentarea activităților din ROF, prin delegare de activități legate de 
gestionarea/distribuirea Cardului Național de Sănătate și de remedierea erorilor tehnice pentru Cardul Național de 
Sănătate, fapt ce a dus la efectuarea de ore suplimentare; 

 în anumite perioade aplicația SIUI funcționează cu timpi de procesare foarte mari, fapt ce se repercutează asupra 
activității tuturor departamentelor din cadrul CASMB; 
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 conturile de suport tehnic utilizate de personalul CNAS sunt asociate CNP-urilor unor angajați ai CASMB, lucru ce 
conduce la o auditare greoaie a activităților în cadrul SIUI pe aceste conturi; 

 din cauza faptului că administrarea bazelor de date și în speță a datelor din cadrul PIAS este asigurata de C.N.A.S., 
pentru orice raport sau set de date solicitat de orice autoritate publica (de ex. Curtea de Conturi, IGP, Ministerul 
Public, ANAF) este necesara adresarea unei cereri formale către C.N.A.S. 

 dezvoltarea de noi funcționalități in cadrul PIAS este asigurata de către C.N.A.S., motiv pentru care pentru a 
modifica caracteristicile si validările datelor introduse in bazele de date este necesar sa se adreseze o cerere 
formala către C.N.A.S.; 

 din cauza faptului că manualele de utilizare puse la dispoziție de C.N.A.S. nu au mai fost actualizate din anul 2011 
(nu ne-a fost comunicat până în prezent nici o adresă unde să putem accesa manuale actualizate, dacă acestea 
există), integrarea sau schimbarea atribuțiunilor funcționarilor publici în cadrul C.A.S.-M.B. se face foarte greoi, 
conducând la o utilizare ineficientă a resurselor in cadrul Casei, în condițiile in care toate activitățile C.A.S.-M.B. 
se fac exclusiv utilizând PIAS.; 

 folosirea de calculatoare cu sistem de operare Microsoft Windows XP SP3 și aplicații Microsoft Office 2003 care 
sunt vulnerabile la atacurile de tip zero-day ale hackerilor, ca urmare a retragerii de către Microsoft începând cu 
data de 08.04.2014, a suportului tehnic și de securitate pentru sistemul de operare Microsoft Windows XP SP3 si 
pentru aplicația Microsoft Office 2003 in cazul unui atac informatic pierderile de date pot fi însemnate - Nu exista o 
platforma de backup si restaurare la nivelul instituției. 
 

Propuneri pentru remedierea deficiențelor 
 

 Angajarea de personal de specialitate ( un post vacant la 31.12.2015 – in cadrul STI-SIUI); 
 Îmbunătățirea comunicării între personalul Serviciului Tehnologia Informației – SIUI al C.A.S.-M.B. și personalul 

Direcției Suport Sisteme Informatice a C.N.A.S. printr-un feedback constructiv; 
 Continuarea demersurilor pentru identificarea modului de obținere/suplimentare a licențelor Microsoft Windows 7 

Pro și Microsoft Office 2007 necesare înlocuirii vechilor licențe Microsoft Windows XP SP3 și Microsoft Office 
2003; 

 Cursuri de pregătire specifice domeniului IT (solicitate de STI-SIUI în fiecare an) pentru tot personalul din cadrul 
acestui serviciu. Ultimele cursuri de perfecționare au fost efectuate în anul 2005 de către o parte din angajații STI-
SIUI, de atunci nu s-au mai efectuat cursuri de perfecționare. 
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BIROUL ADMINISTRATIV 
 

Misiunea și obiectivele stabilite la nivelul Biroului Administrativ 
 

Conform atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), activitățile desfășurate în 
cadrul Biroului Administrativ s-au subscris atingerii următoarelor obiective generale, cu înscrierea gradului de realizare 
aferent: 

- îmbunătăţirea gestionării resurselor actuale (umane, IT etc.) în vederea creşterii performanţelor personalului din 
cadrul biroului; 

- identificarea situaţiilor în care apar disfuncţionalităţi/blocaje în activitatea curentă; 
- întocmirea şi aplicarea metodologiilor, precum şi a procedurilor interne de lucru aprobate; 
- încadrarea în termenele prevăzute pentru situațiile solicitate de către conducerea CASMB sau de către CNAS și 

alte instituții: realizat 100%; 
- arhivarea documentelor din cadrul biroului - realizat 100%. 

 
Obiectivele specifice avute în vederea desfășurării activității în cadrul Biroului Administrativ pentru anul 2015 și gradul 
lor de realizare: 

- urmărirea și încadrarea cheltuielilor (pe articole) în limita creditelor bugetare aprobate, respectiv asigurarea 
efectuării execuției lună de lună (calcul necesar, deschideri – alimentări cont, echilibrări, virări); 

- transmiterea de solicitări către CNAS pentru suplimentări de fonduri de cheltuieli materiale (bunuri și servicii) 
necesare asigurării bunei funcționări a instituției – realizat 100%; 

- întocmirea proiectului de buget pentru anul următor pentru cheltuieli proprii Titlul 20 Bunuri și servicii și pentru Titlul 
70 Cheltuieli de capital și estimările pentru următorii trei ani potrivt prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările ulterioare – acest obiectiv a fost realizat în proporție de 100%; 

- asigurarea transmiterii corespondenței CASMB și asigurarea alimentării mașinii de francat – realizat 100%; 
- urmărirea evidenței (se certifică și avizează) consumului lunar (și anual) de carburant și încadrarea acestuia în 

normele legale, precum și asigurarea necesarului de carburant pentru autoturismele din dotarea CASMB în vederea unei 
bune funcționări a transportului în conformitate cu prevederile OUG 80/2001, privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice; acest obiectiv a fost realizat în proporție de 100%; 
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- pregătirea și organizarea inventarierii anuale și efectuarea, în colaborare cu Compartimentul Achiziții Publice, Biroul 
Arhivă și Biroul Financiar Contabilitate, a inventarierilor periodice și anuale a bunurilor instituției; 

-      întocmirea necesarului de echipament de protecția muncii și achiziționarea împreună cu Compartimentul Achiziții 
Publice a echipamentelor autorizate și cu certificatele de calitate pentru personalul tehnic; 

- colaborarea cu Compartimentul Achiziţii Publice în vederea iniţierii şi finalizării metodelor/procedurilor de achiziţii 
publice, avându-se în vedere necesităţile obiective de achiziţie, fondurile bugetare alocate pentru cheltuielile de 
administrare şi funcţionare, utilizarea eficientă a fondurilor, gradul de prioritate al necesităţilor în scopul acoperirii nevoilor 
de utilizare ale instituţiei. 
 

În cadrul Biroului Administrativ s-au mai desfășurat activități precum: reevaluarea sediului CASMB din Str. 
Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, Bloc 7, sector 6, Bucureşti, calculul lunar al utilităţilor pentru beneficiarii de aceste utilităţi din 
sediul Vasile Lascăr, inclusiv facturarea către acesţia a contravalorii consumului de energie electrică, apa şi sevicii de 
canalizare, gaze naturale (urmărirea evidenţei lunare a cheltuielilor privind utilităţilor tuturor sediilor CASMB) etc. 
 
Indicatori de performanță 
Execuţia cheltuielilor materiale 
 

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii CASMB cheltuielile de administrare a fondului s-au 
fundamentat, angajat şi lichidat de către Biroul Administrativ, în colaborare cu Compartimentul Achiziții Publice. Astfel, 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 cheltui pe anul 2015, 
după care s-au întocmit instrumentele de plată (ordinele de plată, numerar). De asemenea, au fost verificate toate 
deconturile de cheltuieli prezentate pentru deplasări interne, precum şi alte note justificative. 

 
În tabelul de mai jos se poate observa dinamica creditelor bugetare şi a plăţilor pentru cheltuieli materiale 2015 vs 

2014 (în lei). 
 

În anul 2015 se observă pe total o creştere considerabila a resurselor cât şi a utilizarilor pentru cheltuielile 
materiale faţă de anul 2014. În ceea ce privește resursele, creşteri foarte mari s-au înregistrat în primul rând la Furnituri 
de birou (un surplus de 17,37 mii lei), Poștă, telecomunicații, radio tv, internet (57,64 mii lei), Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare (467,24 mii lei),  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (127,89 mii lei), Mașini, echipamente și 
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mijloace de transp. (580 mii lei) etc.  Evoluții în sens invers s-au înregistrat la Materiale și prestări de servicii funcționale 
pentru cheltuieli proprii (-81,21 mii lei), Chirii (-41,54), Construcții (-261 mii lei).  

De asemenea, amintim că în anul 2015 s-au realizat un număr de 409 cumpărări directe prin Sistemul Electronic 
al Achizițiilor Publice (SEAP), în creștere față de anul precedent, când s-au înregistrat 342 de astfel de achiziții.  
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Credite 
bugetare 

2015 
 + / -  + / - % Plăți 

2014 
Plăți 
2015  + / -  + / - 

% 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.306,34 7.955,21 648,87 8,88 7.279,24 7.610,12 330,88 4,55 
Bunuri și servicii 2.836,22 3.337,05 500,83 17,66 2.830,91 3.118,31 287,40 10,15 
Furnituri de birou 189,20 206,57 17,37 9,18 188,79 206,53 17,74 9,40 
Materiale pentru curățenie 14,00 24,00 10,00 71,43 13,99 23,55 9,56 68,34 
Încălzit, iluminat și forță motrică 446,68 457,90 11,22 2,51 446,48 444,34 -2,14 -0,48 
Apă, canal și salubritate 56,77 53,11 -3,66 -6,45 53,72 52,18 -1,54 -2,86 
Carburanți și lubrifianți 108,00 128,00 20,00 18,52 108,00 128,00 20,00 18,52 
Piese de schimb 39,77 42,00 2,23 5,61 39,49 41,91 2,42 6,13 
Poștă, telecomunicații, radio tv, internet 195,00 252,64 57,64 29,56 194,55 251,16 56,61 29,10 
Materiale și prestări de servicii funct. pt ch. 
proprii 641,11 559,90 -81,21 -12,67 640,26 559,82 -80,44 -12,56 

Alte bunuri și servicii pt întreținere și funct 1.145,69 1.612,93 467,24 40,78 1.145,63 1.410,83 265,20 23,15 
Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 36,00 96,90 60,90 169,17 34,95 96,51 61,56 176,13 
Alte obiecte de inventar 36,00 96,90 60,90 169,17 34,95 96,51 61,56 176,13 
Deplasări, detașări, transferări 49,46 50,19 0,73 1,48 49,45 14,45 -35,00 -70,77 
Deplasări interne, detașări, transferări 49,46 50,19 0,73 1,48 49,45 14,45 -35,00 -70,77 
Cărți, publicații și materiale documentare 21,00 23,40 2,40 11,43 20,95 22,09 1,14 5,46 

Pregătire profesională 11,00 0,00 -11,00 -100,00 10,35 0,00 -10,35 -
100,00 

Protecția muncii 20,99 29,65 8,66 41,26 20,85 28,81 7,96 38,16 
Alte cheltuieli 4.331,67 4.418,02 86,35 1,99 4.311,78 4.344,31 32,53 0,75 
Chirii 4.267,56 4.226,02 -41,54 -0,97 4.252,64 4.153,91 -98,73 -2,32 
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 64,11 192,00 127,89 199,49 59,14 190,40 131,26 221,95 
CHELTUIELI DE CAPITAL 620,40 659,00 38,60 6,22 234,84 207,17 -27,67 -11,78 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 620,40 659,00 38,60 6,22 192,99 207,17 14,18 7,35 
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Active fixe 261,00 659,00 398,00 152,49 192,99 207,17 14,18 7,35 

Construcții 261,00 0,00 -261,00 -100,00 192,99 0,00 -192,99 -
100,00 

Mașini, echipamente și mijloace de transp. 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 128,71 128,71 0,00 
Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corp. 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 78,46 78,46 0,00 

Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparații capitale aferente activelor fixe 359,40 0,00 -359,40 -100,00 41,85 0,00 -41,85 -
100,00 

 
 
Cheltuielile de capital au înregistrat creştere a resurselor, respectiv cu 38,60 mii lei ( de la 620,40 mii lei în 2014 la 659,00 
mii lei în 2015), dar o scadere a utilizărilor ( -11,78% în 2015 față de 2014). 
 
Gradul de execuţie la credite bugetare pentru cheluieli materiale 2015 vs 2014 (mii lei) 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2014 

Plăți 2014 
Execuție la 

credite 
bugetare 
2014 (%) 

Credite 
bugetare 

2015 
Plăți 2015 

Execuție la 
credite 

bugetare 
2015 (%) 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.306,34 7.279,40 99,63 7.955,21 7.610,12 95,66 
Bunuri și servicii 2.836,22 2.830,91 99,81 3.337,05 3.118,31 93,45 
Furnituri de birou 189,20 188,79 99,78 206,57 206,53 99,98 
Materiale pentru curățenie 14,00 13,99 99,93 24,00 23,55 98,13 
Încălzit, iluminat și forță motrică 446,68 446,48 99,96 457,90 444,34 97,04 
Apă, canal și salubritate 56,77 53,72 94,63 53,11 52,18 98,25 
Carburanți și lubrifianți 108,00 108,00 100,00 128,00 128,00 100,00 
Piese de schimb 39,77 39,49 99,30 42,00 41,91 99,78 
Poștă, telecomunicații, radio tv, internet 195,00 194,55 99,77 252,64 251,16 99,41 
Materiale și prestări de servicii funct. pt ch. proprii 641,11 640,26 99,87 559,90 559,82 99,99 
Alte bunuri și servicii pt întreținere și funct 1.145,69 1.145,63 99,99 1.612,93 1.410,83 87,47 
Reparații curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bunuri de natura obiectelor de inventar 36,00 34,95 97,08 96,90 96,51 99,59 
Alte obiecte de inventar 36,00 34,95 97,08 96,90 96,51 99,59 
Deplasări, detașări, transferări 49,46 49,45 99,98 50,19 14,45 28,80 
Deplasări interne, detașări, transferări 49,46 49,45 99,98 50,19 14,45 28,80 
Cărți, publicații și materiale documentare 21,00 20,95 99,76 23,40 22,09 94,42 
Pregătire profesională 11,00 10,35 94,09 0,00 0,00 #DIV/0! 
Protecția muncii 20,99 20,85 99,33 29,65 28,81 97,15 
Alte cheltuieli 4.331,67 4.311,78 99,54 4.418,02 4.344,31 98,33 
Chirii 4.267,56 4.252,64 99,65 4.226,02 4.153,91 98,29 
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 64,11 59,14 92,25 192,00 190,40 99,17 
CHELTUIELI DE CAPITAL 620,40 234,84 37,85 659,00 207,17 31,44 
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 620,40 192,99 31,11 659,00 207,17 31,44 
Active fixe 261,00 192,99 73,94 659,00 207,17 31,44 
Construcții 261,00 192,99 73,94 0,00 0,00 #DIV/0! 
Mașini, echipamente și mijloace de transp. 0,00 0,00 #DIV/0! 580,00 128,71 22,19 
Mobilier, aparatură birotică și alte active corp. 0,00 0,00 #DIV/0! 79,00 78,46 99,32 
Alte active fixe 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 
Reparații capitale aferente activelor fixe 359,40 41,85 11,64 0,00 0,00 #DIV/0! 

 
Deși resursele alocate au crescut în anul 2015, gradul de realizare a execuţiei bugetare pentru cheltuielile de 

administrare a fondului faţă de creditele bugetare aprobate a scăzut, fiind de 95,66%, în comparaţie cu cel din 2014 de 
99,63%. Modificări considerabile la sfârșitul anului 2015 ale indicatorului s-au produs în sens pozitiv la: furnituri de birou, 
apă, canal și salubritate, piese de schimb, materiale și prestări de servicii funcționale pentru cheltuieli proprii. 
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Deficiențe.  
- circulaţia greoaie între sedii a documentelor, ceea ce duce la întâzierea finalizării lucrărilor; 
- în anul current s-a înregistrat o scădere a gradului de ocupare a posturilor din cadrul Biroului Administrativ, șeful biroului fiind 

detașat începând cu luna iulie; 
- suprasolicitarea datorată numărului de personal redus pentru înlocuire în perioada concediilor de odihnă (CO) şi concediilor 

medicale (CM). 
- există riscul nerealizării obiectivelor din cauza insuficienţei numerice a personalului, în raport cu volumul mare de lucru. 

 
Propuneri de remediere a deficiențelor 

- necesitatea măririi de urgenţă a numărului personalului de specialitate; 
- stimularea personalului Biroului Administrativ prin acordarea de recompense lunare în concordanță cu gradul de realizare a 

sarcinilor; 
- îmbunătăţirea circulaţiei documentelor în cadrul birourilor în vederea reducerii timpului de rezolvare a sarcinilor de serviciu; 
- organizarea de cursuri de perfecţionare pentru personal în vederea creșterii eficienței acestuia. 

 
 

BIROUL ARHIVĂ 
 
 
 

În cadrul biroului Arhivă s-au desfăşurat următoarele activităţi în ceea ce priveşte documentele care circulă la nivelul instituţiei în 
vederea arhivării acestora: 

- documentele s-au grupat în dosare, portivit problemelor şi termenelor de păstrare, stabilite prin Nomenclatorul dosarelor; 
- după înregistrarea documentelor, acestea au fost grupate 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. Înventarul 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 curenta. 



121 
 

În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o comisie de selecţionare, numită prin decizie 
sau ordin al 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. 
Principala activitate descrisa mai sus, avand in vedere modul in care s-a desfasurat, poate fi impartita în trei categorii de activitati: 

- cele care au caracter zilnic (s-au repetat după o anumită rutină); 
- cele care au caracter săptămânal, activităţi ce s-au desfăşurat o dată sau de mai multe ori pe saptămână, în funcţie de volumul 

de documente implicate sau de importanţa/urgenţa realizării acestor acţiuni; 
- cele care au avut caracter aleator, activităţi determinate de solicitări ce au venit din cadrul unor servicii (ale CASMB sau CNAS) 

sau din partea altor instituţii ale statului (procuratură, poliţie, judecătorie, tribunal, etc). 
Aceste activităţi specifice Biroului Arhivă s-au desfăşurat în toate sediile CASMB, după cum urmează: 
 Sediul FLOREASCA: 

- vânzarea şi administrarea formularelor tipizate cu regim special; 
- preluarea şi verificarea facturilor de la farmacii (constă în inspectarea facturilor, borderourilor şi a reţetelor propriu-zise ce se 
aduc la decontare de către farmacii);  
- preluarea arhivei privind raportările şi documentele depuse de către furnizorii de servicii de medicină de familie; 
- pregătirea şi preluarea arhivei DRF, DME, DMS, PDG precum şi a serviciilor aflate în directa subordonare a PDG; 
- preluarea arhivei privind activitatea de investigaţii paraclinice (contractare şi decontare) şi activitatea de solicitări dispozitive 
medicale (proteze, orteze, oxigen, etc.); 
- pregătirea pentru predarea către arhivă a documentelor prelucrate de către serviciile şi birourile ce işi desfăşoară activitatea 
în acest sediu; 
- verificarea borderourilor şi documentelor depuse în vederea arhivării. 

 Sediul Titeica: 
 - preluarea arhivei de plăţi persoane fizice sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6, documente plăţi recuperare concedii medicale, 
documente comisii evaluare precum şi alte documente depuse de către furnizori la DMS; 
 - preluarea arhivei privind cererile de eliberare adeverinţe de asigurat: aproximativ 25.000 de cereri de adeverinţe pana la 
30.12.2015; 
 - amenajarea si supravegherea arhivei aferente Compartimentului Decontare Concedii Medicale. 

 Sediul Dinicu Golescu: 
 - gestionare arhiva preluata de la CASMTCT cu ocazia desfiintarii acestei institutii; 
 - preluare arhiva Directia Medic Sef, Serviciul Control si Directia Logistica. 
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Toată această arhivă a fost depozitată, în funcţie de importanţa ei, în doua locaţii: 
1. Sediul Tudor Vladimirescu, se află arhiva de la contractare + decontare farmacii, precum şi arhiva serviciului RUS a CASMB; 
2. Sediul Crângaşi, cu o suprafaţă de aproximativ 3.200 mp – restul de arhivă al CASMB, exceptând-o pe cea enumerată mai 

sus; 
3. Sediul Pantelimon, cu o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp – incepand cu luna septembrie 2015 o parte a arhivei CASMB a 

inceput a fi depozitata in acest sediu.   
 
 Un loc important in cadrul operaţiunilor cu caracter zilnic il are aprovizionarea, administratea şi vânzarea formularelor tipizate cu 
regim special: 

1. formulare concedii medicale 
2. formulare bilete de internare 
3. formulare trimitere investigaţii paraclinice 
4. formulare reţete 

CASMB se află în relaţie contractuală cu aproximativ 2.800 furnizori de servicii medicale, furnizori ce au obligaţia de a achiziţiona 
formulare tipizate necesare desfăşurării activităţii proprii de la instituţia noastră. 

Vânzarea acestora s-a facut in Sediul FLOREASCA. 
Pana la data prezentei s-au distribuit prin intermediul angajaţilor biroului arhivă aproximativ 75% din numarul anual de  aproximativ 

110.000 carnete formulare tipizate cu regim special (aprox.: 20.000 carnete concedii medicale, 48.000 carnete bilete internare, 42.000 
carnete trimitere investigaţii paraclinice). 

Desfăşurarea acestei activităţi a presupus completarea şi verificarea unui număr de aproximativ 20.000 facturi. 
Principalele activităţi zilnice desfăşurate de Biroul Arhivă sunt reprezentate de vânzarea de formulare tipizate cu regim special 

(activitate care presupune săptămânal şi lunar şi efectuarea inventarierii stocului de formulare, necesarul de aprovizionare al CASMB 
cu formulare precum şi necesarul săptămânal de alimentare cu formulare al sediului din Pantelimon) şi activitatea de preluarea 
verificare şi pregătire pentru arhivare a facturilor, borderourilor şi reţetelor depuse de către furnizorii de medicamente pentru decontarea 
la CASMB. 
 
Activitatea de preluare, verificare şi pregătire în vederea arhivării a facturilor, borderourilor şi reţetelor de medicamente 
gratuite şi compensate de la furnizorii de medicamente aflaţi în contract cu CASMB (farmacii): 

Lunar, pana in luna iunie 2015, s-a primit la CASMB un număr de aproximativ 1300 de facturi de la furnizorii de medicamente, 
însumând un număr de aproximativ 350.000 de reţete. Acestea reprezintă o medie zilnică de 75 facturi şi borderouri, respectiv o medie 
de 17.150 de reţete pe zi, respectiv un număr mediu de 229 reţete per factură şi borderou. Verificarea acestora de la primire până la 
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arhivare se efectuează de trei ori şi anume: o dată la primire, o dată la predarea spre decontare şi o dată la pregătirea şi punerea lor în 
cutii în vederea arhivării. Operaţiunile implicate au fost: verificarea pe factură şi borderou a datelor de identificare furnizor şi a datelor de 
înregistrare la CASMB; verificarea existenţei tuturor reţetelor ataşate la o factură (borderou), împărţirea lor pe tipuri (unice şi mixte) 
punerea lor în cutii, întocmire opis cutie şi lipirea opisului pe cutie, întocmire centralizator pentru toate cele trei faze de efectuare a 
operaţiunilor.  Incepand cu luna iulie 2015, urmare a faptului ca la CASMB au inceput sa se depuna numai retetele prescrise off-line, 
numarul lunar de retete depuse a scazut. 
 
Inventariere, pregatire si preluare arhiva de la directiile si serviciile CASMB 

Pe intreaga perioada, Biroul Arhiva a preluat de la celelalte structuri ale institutiei in vederea depozitarii si constituirii fondului 
arhivistic documentele care s-au strans dealungul efectuarii activitatilor zilnice, documente care nu mai sunt necesare pentru activitatea 
curenta si care vor fi consultate numai la nevoie sau pe perioada efectuarii de controale periodice. 

Acestea reprezinta o cantitate de aproximativ 15.000 cutii in greutate medie de 16 - 17 Kg fiecare. In vederea depozitarii acestora 
in spatiile special destinate pastrarii arhivei, se efectueaza o serie de operatiuni (fiecare avand un timp mediu) ce constau in: 
 verificare opis-continut cutie; 
 manipulare/asezare in depozit; 
 incarcare de la sedii/descarcare. 

 
Activitati desfasurate la solicitarea structurilor CASMB sau al unor terte institutii: 
 La solicitarea serviciilor si directiilor CASMB, la solicitarea organelor de control ale Curtii de Conturi sau ale CNAS sau la 
solicitarea altor institutii ale statului (politie, procuratura, tribunal etc.) s-au scos si s-au predat catre acestea un numar de documente, 
lucrari sau dosare necesare efectuarii de contoale comparate sau incrucisate. 
 Pentru onorarea acestor solicitari, Biroul Arhiva a executat o serie de operatiuni dupa cum urmeaza: 
 indentificare loc de depozitare document, extragere efectiva din arhiva intomire proces verbal de predare-primire (conform 

legislatiei in vigoare). 
 indentificare loc de depozitare dosar, extragere efectiva din arhiva intocmire proces verbal de predare-primire (conform legislatiei 

in vigoare). 
 indentificare loc de depozitare documente plata, extragere efectiva din arhiva, realizare copie xerox si inlocuire in arhiva (mai 

ales in cazul in care acestea se predau catre alte institutii) intocmire proces verbal de predare-primire (conform legislatiei in 
vigoare). 

 Pe parcursul anului 2015 s-a inregistrat (fata de anul 2014) un numar mare de solicitari din partea institutiilor cu atributii in cadrul 
urmaririi penale (politie, procuratura, tribunal etc.) motiv pentru care o parte din personalul angajat al Biroului Arhiva a depus 
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eforturi deosebite in vederea gasirii documentelor solicitate si predarea lor in termen catre structurile creatoare ale acestora din 
cadrul CASMB in vederea predarii lor catre institutiile solicitante. 

 Un alt aspect caracteristic anului 2015, la fel ca si in anul anterior, il reprezinta numarul mare de furnizori de tip unitati 
farmaceutice care si-au reziliat contractele cu CASMB, motiv pentru care angajatii Biroului Arhiva au fost nevoiti sa gaseasca, sa 
scoata si sa arhiveze separat, pe furnizor, toate raportarile de prescriptii medicale ale acestora aferente perioadei 01.2012 – 
12.2015. 

 
Activitati conexe legate de activitatea de manipulare, operare si depozitare a arhivei: 
 Pe parcursul efectuarii operatiunilor legate de arhiva, mentionate mai sus, o parte a cutiilor in care este pastrata arhiva se 
deterioreaza datorita uzurii, transportului etc si trebuiesc inlocuite in vederea pastrarii continutului in conditii optime. 
 
Activitati ale personalului Biroului Arhiva in cadrul Comisiilor din cadru CASMB: 
 Anual, o parte a personalului din cadrul Biroului Arhiva a fost angrenat in activitati ce se efectueaza in comisii la nivelul CASMB 
activitati ce sunt obligatorii si reglementate prin lege, cum ar fi activitatea in cadrul Comisiei de inventariere sau cea din cadrul Comisiei 
de casare sau Comisii de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achizitii publice. 
 Desfasurarea acestor tipuri de activitati de catre personalul Biroului Arhiva, angrenat prin Decizii ale PDG sau Decizii ale CNAS, a 
presupus alocarea unei perioade de timp pentru activitatea efectuata in cadrul comisiei de Inventariere, respectiv pentru activitatea 
desfasurata in cadrul Comisiei de casare. 
 În perioada 01.2015 – 12.2015, in masura in care timpul a permis-o, Şeful Biroului Arhivă a fost implicat cu o parte a personalului 
biroului, impreuna cu alti colegi de la alte structuri ale CASMB, in activitatea de preluare si distribuire a cardurilor nationale de sanatate. 
 
Alte activitati ce se desfasoara in cadrul Biroului Arhiva 
 Pe langa activitatile legate strict de activitarea de arhivare si de vanzare de formulare tipizate cu regim special, activitati descrise 
mai sus, o parte din personalul biroului este implicat in activitati ce necesita intocmirea de situatii referitoare la intocmirea necesarului 
de materiale, consumabile si produse necesare in desfasurarea actvitatii cotidiene a biroului (in vederea urmaririi acestuia si incadrare 
in planul anual de achizitii publice aprobat), intocmirea de referate de necesitate, note justificative si note de fundamentare. 
 Avand in vedere volumul mare de activitati si de cantitati ce a fost nevoie a fi prestat/manipulat, numarul redus de personal 
angajat din cadrul biroului, pe intreaga perioada scursa de la inceputul anului pana la data prezentei, la realizarea acestora personalul 
biroului Arhiva a fost ajutat in permanenta de colegii din celelalte structuri ale Directiei Economice, respectiv Biroul Administrativ, Biroul 
Achizitii Publice si Compartimentul Auto. 
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 Astfel au putut fi realizate in timp util activitatile necesare pentru transportul arhivei intre sediile CASMB, identificarea, depozitarea 
si predarea spre distrugere ecologica a bunurilor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe scoase din patrimoniul CASMB si aprobate 
la casare. 
 
Deficiențe.  

- spaţiu insuficient şi inadecvat pentru desfăşurarea activităţii biroului de arhivă; 
- personal insuficient pentru activitatea de arhivare a documentelor; 
- modificarea legislaţiei privind unele domenii cu care avem tangenţe şi întârzierea normelor de aplicare, întrucât nu suntem 
informaţi în legătură cu apariţia noilor legi. 

 
 Numarul mic de posturi atribuite biroului – lipsa oricarui angajat din motive obiective, poate duce la aparitia de intarzieri mari la 

rezolvarea solicitarilor. 
 
Ce ne propunem pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- Organizare cursuri de perfecţionare pentru personal in vederea cresterii eficientei acestuia; 
- Îmbunătăţirea sistemului de comunicare între biroul administrativ, biroul achiziţii publice, biroul arhivă şi celelalte compartimente cu 
care acestea sunt în legătură directă în scopul creşterii eficienţei în munca desfăşurată a întregului colectiv; 
- Îmbunătăţirea circulaţiei documentelor în cadrul birourilor în vederea reducerii timpului de rezolvare a sarcinilor de serviciu;  
- Identificarea si inchirierea/achiziţia unui spatiu adecvat activitatii de arhivare si depozitare sau, obţinerea de fonduri în vederea 
efectuării de reparaţii capitale şi amenajare a celor aflate deja în patrimoniul CASMB. 
 

 

Compartimentul Achiziţii Publice  
 

În cadrul Direcției Logistice funcționează Compartimenul de Achiziții Publice înființat în conformitate cu dispozițiile obligatorii ale 
art. 304 alin. 1 din O.U.G. 34/2006. 

În aplicarea dispozițiilor art. 3 din HG nr. 925/2006, CASMB prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de 
achiziție publică are următoarele atribuții principale: 

- elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente  ale autorității contractante, 
a unui program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție; 
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- elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui 
concurs de soluții, a documentației de concurs; 

- îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în ordonanța de urgență; 
- aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; 
- constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice. 
Pe parcursul anului 2015, Compartimentul Achiziţii Publice, a desfăşurat activităţile specifice aşa cum sunt reglementate prin 
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează : 

- s-a întocmit Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 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. 

- Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015 al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București s-a modificat, in 
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, in datele de 02.10.2015, 28.10.2015, 09.12.2015; 

- s-au inițiat și derulat achiziții prin cumpărare directă, dintre care 409 achiziții prin sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP); 
- s-au achizitionat la capitolul investitii cinci copiatoare, doua imprimante de mare capacitate și o mașină de francat; 
- s-au întocmit Note de fundamentare, Note justificative, Contracte de achiziție publică și Acte Adiționale, avându-se în vedere fondurile 
aferente alocate pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare, necesităţile obiective de achiziţie, gradul de prioritate al necesităţilor, 
în scopul acoperirii nevoilor de consum ale instituţiei. 

Din punct de vedere al execuţiei bugetare, pe anul 2015 au fost aprobate şi repartizate credite bugetare detaliate astfel: 
 

Titlul II. Bunuri şi servicii 
• Furnituri de birou - rechizite, birotică,  

 tipizate (facturi, chitanţe, foi parcurs, etc.)    -     206,57  mii lei 
• Materiale pentru curăţenie        -       24,00  mii lei 
• Încălzit, iluminat şi forţă motrică      -     457.90 mii lei 
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Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
2015 

Plăti 2015 

Executie la 
credite 

bugetare 
aprobate 2015 

(%) 
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.955,21 7.610.12 95,66 
Bunuri si servicii 3.337,05 3.118,31 93,45 
Furnituri de birou 206,57 206,53 99,98 
Materiale pentru curatenie 24,00 23,55 98,13 
Incalzit, iluminat si forta motrica 457,90 444,34 97,04 
Apa, canal si salubritate 53,11 52,18 98,25 
Carburanti si lubrifianti 128,00 128,00 100,00 
Piese de schimb 42,00 41,91 99,78 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 
internet 252,64 251,16 99,41 
Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional pt ch.proprii 559,90 559,82 99,99 
Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 1.612,93 1.410,83 87,47 
Reparatii curente 0,00 0,00 0,00 
Bunuri de natura ob de inventar 96,90 96,51 99,59 
Alte obiecte de inventar 96,90 96,51 99,59 
Deplasari, detasari, transferari 50,19 14,45 28,80 
Deplasari interne, detasari, 
transferari 50,19 14,45 28,80 
Carti, publicatii si materiale 
documentare 23,40 22,09 94,42 
Pregatire profesionala 0,00 0,00 0,00 
Protectia muncii 29,65 28,81 97,15 
Alte cheltuieli 4.418,02 4.344,31 98,33 
Chirii 4.226,02 4.153,91 98,29 
Alte chelt cu bunuri si servicii 192,00 190,40 99,17 
Cheltuieli de capital 659,00 207,17 31,44 
Active fixe 659,00 207,17 31,44 
Construcţii 0,00 0,00 0,00 
Maşini, echip. şi mijl de transport 580,00 128.71 22,19 
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•  Apă, canal, salubritate        -       53,11  mii lei 
• Carburanţi şi lubrifianţi        -     128,00  mii lei 
• Piese de schimb        -        42,00 mii lei 
• Poşta (maşina de francat, telefoane, radio, internet)   -      252,64 mii lei 
• Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (reparaţii şi 

revizii auto, tonere, piese de schimb, echipamente de birou)  -     559,90 mii lei 
• Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (servicii)   -  1.612,93 mii lei 
• Reparaţii curente          -         0,00 mii lei 
• Obiecte de inventar         -       96,90 mii lei 
• Deplasări, detaşări, transferuri      -        50,19 mii lei 
• Cărţi, publicaţii şi materiale documentare               -       23,40 mii lei 
• Pregătire profesională         -       0,00 mii lei 
• Protecţia muncii         -       29,65 mii lei 
•  Chirii           -  4.226,02 mii lei 
• Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii         -      192,00 mii lei  

 
Cheltuieli de capital             659,00 mii lei 

   
Dintre acestea, creditele bugetare repartizate la „Titlul II.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, 
birotică, tipizate, etc), bunuri de natura obiectelor de inventar (ştampile, diverse obiecte de mică valoare, echipamente periferice, etc), 
servicii (de întreţinere şi reparaţii tehnică de calcul şi periferice, servicii de curăţenie, servicii de pază şi însoţire transport valori, servicii 
de acces Internet, Intranet, servicii de administrare reţea, servicii informatice Lex Expert, servicii mobile de voce, etc), chirii și investiții. 
Execuţia bugetară  la nivelul anului 2015 s-a derulat respectându-se prevederile OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 

Mobilier, aparat birotica si alte 
active corp 79,00 78,46 99,32 
Alte active fixe 0,00 0,00 0,00 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe 0,00 0,00 0,00 
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metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi a fost următoarea: 

 
S-au constituit dosarele achiziţiei publice pentru fiecare contract.  
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 acestora. 
Lunar s-au calculat valorile convorbirilor realizate de angajaţii instituţiei care deţin telefoane de serviciu, în scopul evidenţierii depăşirilor 
limitelor de convorbiri la care au dreptul, conform tipului de abonament aprobat. 
Referitor la încadrarea în normative a cheltuielilor cu convorbirile telefonice, s-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 nr.188/2003, privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.  
De asemenea, salariaţii Compartimentului Achiziţii Publice fiind membrii în Comisia de inventariere pentru anul 2015, au participat la 
inventarerea mijloacelor fixe şi obiectelor  de inventar din magazia CASMB şi din teren. 

  

Deficiențe 
- personalul insuficient pentru volumul de activitate al Compartimentului Achiziții Publice; 
- nevoia de actualizare a cunoștințelor în sistemul achizițiilor publice, având în vedere modificările intervenite în sistem atât din punct de  
vedere legislativ, cât și organizațional; 
- nevoia de instruire în domeniul achizițiilor publice în vederea creșterii performanțelor profesionale individuale ale angajaților. 
 
Propuneri de remediere a deficiențelor 
- organizarea de cursuri de perfecţionare  specifice activității Compartimentului Achiziții Publice pentru personal,  in vederea creșterii 
eficienței acestuia în limita fondurilor aprobate; 
- îmbunătăţirea sistemului de comunicare între Compartimentul Achiziţii Publice, Biroul Administrativ,  Biroul Arhivă şi celelalte 
compartimente cu care acestea sunt în legătură directă în scopul creşterii eficienţei în munca desfăşurată a întregului colectiv; 
- îmbunătăţirea circulaţiei documentelor în cadrul birourilor în vederea reducerii timpului de rezolvare a sarcinilor de serviciu. 
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DIRECȚIA MEDIC ȘEF 
 
 

SERVICIUL MEDICAL 
 

Misiunea :  
 
- verificarea modului de respectare  a legislaţiei în vigoare referitoare la: validarea cazurilor DRG, a dosarelor întocmite pentru 
formularele E112/S2, a dosarelor prin care se solicită rambursarea cheltuielilor suportate de către pacienţii care au primit  tratament 
medical în statele membre UE; 
- informarea furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale sau convenţii de concedii medicale cu CASMB referitoare la 
domeniul activităţilor desfăşurate în cadrul DMS; 
- determinarea satisfacţiei asiguraţilor prin aplicarea chestionarelor de satisfacţie; 
- asigurarea respectării drepturilor pacienţilor; 
- încheierea actelor adiţionale pentru prelungirea convenţiilor de concedii medicale şi încheierea de noi convenţii; 
- procesarea în SIUI a raportărilor de concedii medicale pentru furnizorii fără contract şi care au încheiat doar convenţii de concedii 
medicale cu CASMB; 
- verificarea modului de respectare a legislaţiei în vigoare referitoare la modul de completare a formularelor de concedii medicale 
pentru angajații CASMB; 
- eliberarea de concedii medicale pacienţilor care au beneficiat de servicii medicale în statele membre UE. 
 
 Urmărirea  intereselor asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii 
contractuale cu CASMB şi validarea serviciilor medicale acordate de către aceştia cu ocazia participării la acţiunile de control care 
vizează calitatea serviciilor medicale furnizate. 
  
Obiectivele : 
- analiza cazurilor DRG invalidate de SNSPMPDMB pentru care se solicită revalidarea în termenul legal de 10 zile de la solicitare; 
- analizarea din punct de vedere medical a dosarelor  pacienţilor care au solicitat eliberarea Formularelor de tip E112/S2 şi a dosarelor 
prin care se solicită rambursarea cheltuielilor suportate de către pacienţii care au primit  tratament medical în statele membre UE 
conform termenelor legale; 
- încheierea de  convenţii / acte adiţionale privind eliberarea de concedii medicale şi actualizarea acestora în SIUI conform solicitării 
furnizorilor; 
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- gestionare/ procesare raportari de concedii medicale eliberate de furnizorii care nu au contract pentru servicii medicale, ci doar 
convenţii pentru concedii medicale; 
- centralizarea  datelor  cuprinse în chestionarele de satisfacţie ale asiguraţilor; 
- analiza documentelor anexate cererii şi efectuarea vizitelor de evaluare pt furnizorii de servicii medicale care doresc sa intre in relatii 
contractuale cu CASMB(doar pana în martie 2015); 
- verificarea documentelor medicale în vederea eliberării certificatelor de concediu  medical pentru cetăţenii români care au beneficiat 
de servicii medicale pe teritoriul altui stat membru UE; 
- verificarea şi validarea concediilor medicale depuse de angajaţii CASMB . 
 
Activităţi desfăşurate: 

La solicitarea furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti s-a întrunit Comisia de Analiză – DRG – efectuându-se  un nr. de 80 
vizite la 18 spitale, fiind solicitate spre analiză un număr de 2131 cazuri din care au fost validate 1083 cazuri, invalidate 948; 100 cazuri 
au fost propuse pentru retransmitere la SNSPMPDMB transmise cu modificări şi 109 FOCG nu au fost prezentate . 

Au fost analizate din punct de vedere medical un număr de: 
- 125 dosare de tip E112/S2,   
- 149 dosare de tip E126 transmise de SRAI, din care: 35 dosare emise de CASMB și 114 dosare primite din alte state membre UE. 
- 40 dosare pentru avizarea medicală a documentelor  privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania este parte din care: 16 dosare pe 
Ordinul CNAS nr. 729/2009 și 24 dosare pe Hotărârea de Guvern nr.304/2014. În urma analizei acestor dosare au fost întocmite adrese 
către furnizorii de servicii medicale spitaliceşti,  către pacienţii care nu au îndeplinit condiţiile de eliberare a formularelor, precum şi către 
Serviciul Regulamente şi Acorduri Internaţionale CASMB. 

S-au încheiat Convenţii pentru concedii medicale noi în număr de 29 şi s-au realizat acte adiţionale în număr de 1829. S-au 
reziliat un număr de 14  conventii privind eliberarea certificatelor de concediu medical. 

În baza de date SIUI s-au monitorizat  un număr de 1463 convenţii active. 
S-au primit şi descărcat în SIUI lunar raportări de concedii medicale de la un număr de 78 furnizori (spitale şi furnizori fără 

contract).  
 S-au soluţionat un număr de 189 adrese înregistrate în cadrul serviciului din partea petenţilor,  17 adrese de la CNAS și 111 
adrese de la diferite autorități.  

A fost organizată şi monitorizată activitatea de sondaj în rândul asiguraţilor cu privire la gradul de satisfacţie a asiguraţilor faţă de 
calitatea serviciilor medicale de care au beneficiat (prin aplicarea chestionarelor de satisfacţie, semestrial, în număr de 400).  

Au fost eliberate certificate  de incapacitate temporară de muncă în urma analizei documentelor emise de către furnizori de 
servicii medicale  dintr-un alt stat U.E. în număr de 141. 

Au fost verificate şi validate 342 certificate de concediu medical pentru angajaţii CASMB. 
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Până în martie 2015 membrii Serviciului Medical au participat la efectuarea vizitelor de evaluare pt furnizorii care doresc sa intre 
in relatii contractuale cu CASMB. 
  

 
 

COMPARTIMENTUL  COMISII  TERAPEUTICE 
 
Misiune: 
 

-     permite accesul asiguraţilor la tratamentul cu medicamente ce necesită aprobarea comisiilor CASMB şi CNAS, conform 
protocoalelor de prescriere şi a reglementărilor în vigoare; 

- informarea furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuala cu CASMB cu privire la documentele medicale necesare 
întocmirii dosarelor care permit accesul la tratament prin comisiile  CASMB şi CNAS; 

-        asigurarea de medicamente specifice unor boli cu impact  major asupra stării de sănătate a populaţiei; 
- soluţionarea  sesizărilor şi informarea petenţilor asupra problemelor ridicate, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

referitoare la aprobarea medicamentelor prin comisiile CASMB/CNAS; 
- solutionarea cererilor de transfer a  pacientilor la sau de la alte case de sanatate, in vederea facilitarii accesului la tratament 

conform drepturilor pacienţilor de a-şi alege medicul curant (prescriptor). 
 
Obiective 

- analiza documentelor medicale primite de la pacienţi în vederea obţinerii de medicamente conform protocoalelor, procedurilor 
si legislaţiei în vigoare; 

- prezentarea dosarelor la comisiile CASMB /CNAS în vederea emiterii deciziilor de aprobare / respingere; 
- eliberarea aprobărilor / deciziilor către pacienţi sau medicii coordonatori de programe de sănătate. 

 
Activităţi desfăşurate 
 

 analizarea, din punct de vedere a legislaţiei medicale si a protocoalelor terapeutice in vigoare, a dosarelor  pacienţilor care au 
solicitat aprobarea de medicamente specifice urmatoarelor comisii: 

o Cardiologie - pentru aprobarea tratamentului cu CLOPIDOGRELUM – sublista C1 și ALPROSTADILUM – lista A – 866  
dosare 
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o Oncologie/Hematologie pentru aprobarea tratamentului cu medicamente oncologice din grupa de boli cronice G10- 
sublista C1 și PN3 – sublista C2 – 1460 dosare de oncologie, 2625 dosare de hematologie și 1183 dosare PN3- sublista 
C2 

o Oncologie – CNAS – PN3 (Lista C 2)  - 3931 dosare 
o  Hematologie CNAS – PN3 (Lista C 2) – 3443 dosare 
o  PET/CT – 1450 dosare 
o ADHD pentru aprobarea tratamentului cu Strattera și Concerta – sublista C3 –3011 dosare  
o Endocrinologie pentru aprobarea tratamentului cu SOMATROPINUM și TRIPTORELINUM – lista B1E – 755 dosare 
o G16 – Demenţe – 13.849 dosare  
o Ginecologie pentru aprobarea tratamentului GANIRELIXUM, CETRORELIXUM, LEUPRORELINUM, GOSERELINUM și 

TRIPTORELINUM – lista B 1 G – 96 dosare 
o G22 – Tumori neuroendocrine  - 237 dosare  
o Tratamentul infertilităţii anovulatorii  - 4 dosare 
o Comisia pentru aprobarea tratamentului cu medicamente din grupa B - tratamentul bolilor în tulburări de nutriţie şi 

metabolism  - 7 dosare 
o Hepatita / ciroza  hepatica virus B si C (G4, G7) comisie CNAS – 3457dosare 
o Boala Crohn (G31a) comisie CNAS -   617 dosare 
o Psoriazis – comisie CNAS - 1825 dosare 
o Poliartrita reumatoida, Artropatia psoriazica,  Spondilita anchilozanta,  Artita juvenila (G31b,c,d,e) comisie  CNAS 

– 5183 dosare. 
o Parkinson și Epilepsie pentru aprobarea tratamentului cu medicamente din sublista C1 – G11 și G12 – 3241 dosare 
o Scleroza multiplă (G14) – 0 dosare 
o Subcomisia pentru aprobarea tratamentului Sclerozei tuberoase din cadrul Programului national de diagnostic și 

tratament pentru boli rare și sepsis sever (PN6). - 19 dosare 
o Subcomisia pentru aprobarea tratamentului Purpură trombocitopenica imună cronică la adulții splenectomizați și 

nesplenectomizați din cadrul Programului national de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever 
(PN6). -  39 dosare 

o Subcomisia pentru aprobarea tratamentului Hiperfenilalaninemia la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau 
deficit de tetrahidrobiopterina (BH4) din cadrul Programului national de diagnostic și tratament pentru boli rare și 
sepsis sever (PN6). - 8  dosare. 

o Comisia de experti CNAS pentru AFECTIUNI HEPATICE (INTERFERON FREE) – 906 dosare 
 

Total dosare depuse si analizate  în cadrul comisiilor in anul 2015: 48205 
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 S-au introdus datele cuprinse în dosarele pacienţilor în aplicaţia Comisiei de Experţi a CNAS si in aplicatia SIUI, in perioada 

01.01.2015 – 31.12.2015  
 

820
840
860
880

2014 2015

Numarul dosarelor depuse la Comisia 
teritoriala de cardiologie CASMB

 
 

2800
3000
3200
3400

2014 2015

Numar dosare depuse la comisia teritoriala 
CASMB -PARKINSON-EPILEPSIE

Series 1

 



135 
 

2900
2950
3000
3050

2014 2015

Numarul dosarelor depuse la Comisia 
teritoriala de ADHD CASMB

 

3000

3500

4000

2014 2015

Numarul de dosare depuse la COMISIA DE 
ONCOLOGIE CNAS - LISTA C2 PN3

Series 1

 

1182,5
1183

1183,5
1184

1184,5

2014 2015

Numarul de dosare depuse la COMISIA DE 
ONCOLOGIE CASMB - LISTA C2 -PN3

Series 1

 



136 
 

0

1000

2000

2014 2015

Numarul dosarelor depuse la CASMB pentru 
COMISIA CNAS de PET/CT

Series 1

 
 

 

0

5000

2014 2015

Numar dosare depuse la CASMB pt.
COMISIA HEMATOLOGIE 

Series 1

 
 



137 
 

0

20000

2014 2015

Numar dosare depuse la CASMB pentru 
Comisia G16- DEMENTA ALZHEIMER

Series 1

 
 

5000
5100
5200
5300
5400
5500

2014 2015

Numar dosare comisia Reumatologie CNAS

 
 



138 
 

0

50

2014 2015

Numar dosare Subcomisia  Purpură 
trombocitopenica imună cronică la 

adulții splenectomizați și …

 
 

0

100

200

2014 2015

Nr. dosare depuse la Casmb pentru Comisa 
B1G-Ginecologie CASMB

Series 1

 
 

1000

1500

2014 2015

Nr. dosare depuse la Casmb pentru comisia 
G10-Oncologie Casmb

Series 1

 



139 
 

 
 
 

0
2000
4000

2014 2015

Nr. dosare depuse la Casmb pentru Comisia 
de HEMATOLOGIE CNAS lista C2 PN3

Series 1

 
 

3100
3200
3300
3400
3500

2014 2015

Nr. de dosare depuse la CASMB pentru 
hepatita-G4 si G7

Series 1

 
 

 
 
 
 
 



140 
 

COMPARTIMENTUL EVALUARE 
 

Misiune 
 
- asigură, la cerere, evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi eliberarea deciziilor de evaluare ale acestora; 
- evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de legislatia in vigoare. 
 
Obiective 
 
 inregistrarea cererilor de evaluare si validarea documentelor anexate acestora, cu informarea furnizorilor care nu au depus toate 
documentele eligibile; 
 analiza dosarelor depuse de furnizori în vederea evaluării; 
 realizarea vizitelor de evaluare (perioada 01.01.-28.02.2015). 
 
Activităţi desfăşurate 
 

In perioada 01.01.-28.02.2015 evaluarea s-a realizat pe tipuri de furnizori,  pentru care a existat 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 
 Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar 
 Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale 
 Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private 
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In perioada 01.03-31.12.2015 evaluarea furnizorilor s-a realizat conform Ordinului MS/CNAS nr. 106/32/2015 de catre Comisia de 
Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de Medicamente și Materiale Sanitare. 

 

Activităţile desfăşurate au fost: 

 Asigurarea secretariatului celor 10 comisii de evaluare care au funcţionat la nivelul CASMB in perioada 01.01.- 28.02.2015, 
precum si a Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de Medicamente și Materiale Sanitare 
care functioneaza din 01.03.2015;  

 Participarea la realizarea vizitelor de evaluare (total 285 vizite de evaluare) a furnizorilor de servicii medicale care au depus 
cerere de evaluare  in perioada 01.01.- 28.02.2015. 

 Convocarea ori de câte ori a fost necesar a membrilor comisiilor/comisiei (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, Ordinul Comun MS - CNAS nr. 1165/691/2010, Ord. Comun MS – 

CNAS nr. 1170/606/2013 şi alte acte normative care reglementează domeniul său de activitate  (perioada 01.01.-28.02.2015); 
- Ordinul Comun MS - Preşedinte CNAS nr. 106/32/2015 (perioada 01.03.-31.12.2015); 
 Întocmirea răspunsurilor la sesizările primite şi informarea furnizorilor în privinţa normativelor referitoare la evaluare : total  adrese 

57; 
 Desfăşurarea activităţii de introducere a noilor furnizori în baza de date şi actualizarea bazei de date Evaluare Furnizori;  
 Întocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare: 

 
           – in perioada 01.01.-28.02.2015 = 285  decizii de evaluare. 
           – in perioada 01.03.-31.12.2015 = 2074  decizii de evaluare + 1 notificare privind evaluarea  

              – TOTAL an 2015 = 2359  decizii de evaluare + 1 notificare privind evaluarea 
Mentionam ca din totalul de 2373 de cereri de evaluare depuse si inregistrate in compartimentul de evaluare in anul 2015, 

furnizorii de servicii au renuntat din motive obiective la 13 cereri. 
 
SITUAŢIA EVALUĂRILOR  PE TIPURI DE FURNIZORI 
I. Cabinete Medicale de Medicină de Familie, Cabinete Medicale de Specialitate, Centre Medicale, Centre de Diagnostic şi 

Tratament şi Centre de Sănătate  
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AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII/NOTIFICARI PRIVIND 
EVALUAREA  EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 
MOTIVUL  NEEVALUARII 

Cabinete  1396 1390 = 1389 decizii evaluare + 1 notificare 

privind evaluarea (pt. lipsa ASF) 

6 Renuntari 

 
 

II.  Cabinete Medicale de Medicină Dentară 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Cabinete de 

Medicină Dentară 

33 33 0 Nu este cazul 

 
III. Farmacii 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Farmacii 593 593 0 Nu este cazul 

 

IV. Furnizori de Îngrijiri la Domiciliu 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Îngrijiri la Domiciliu 49 48 1 Renuntare 
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III. Furnizori de Servicii Medicale Paraclinice- Analize Medicale de Laborator 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Laboratoare 99 97 2 Renuntare 

 

V. Furnizori de Investigaţii Medicale Paraclinice- Radiologie şi Imagistică Medicală 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Radiologii 62 61 1 Renuntare 

 

VII  Spitale 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Spitale 75 73 2 Renuntare 

 

VIII  Consultatii de Urgență la domiciliu și Transport Sanitar neasistat 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

 5 4 1 Renuntare 
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IX  Furnizori de Dispozitive Medicale 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Dispozitive 54 54 0 Nu este cazul 

 
 
X  Unități de Dializă Publice și Private 

AN 2015 NR. CERERI 
DEPUSE 

NR. DECIZII  
EMISE 

NR. 
FURNIZORI 

NEEVALUATI 

MOTIVUL  
NEEVALUARII 

Unitati Dializa 7 7 0 Nu este cazul 

 
Indicatori de performanță 

În anul 2015 din totalul de 2373 de cereri/dosare de evaluare depuse s-au analizat 2360 de dosare de evaluare, diferenta de 13 
dosare fiind reprezentata de renuntari ale furnizorilor la cererile de evaluare.  

In concluzie, putem afirma ca au primit decizii de evaluare sau notificari privind evaluarea, dupa caz, toti furnizorii care au 
solicitat evaluarea în conformitate cu legislația în vigoare.  
 
 

SERVICIUL PROGRAME DE SĂNĂTATE SI INGRIJIRI LA DOMICILIU 
 
 
Misiune 
- verificarea, monitorizarea, centralizarea si controlul derulării programelor naţionale de sănătate prin indicatorii fizici si de eficienţă 
realizati, transmişi de unităţile sanitare; 
- contractarea cu furnizorii care deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate; 
- finantarea medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate in cadrul programelor/subprogramelor nationale de sanatate;  
- validarea raportarilor si verificarea documentelor justificative, decontarea facturilor inregistrate, la termenele prevazute in contract 
conform prevederilor legale in vigoare, in limita bugetului aprobat de catre CNAS, cu destinatia programe/subprograme nationale de 
sanatate si ingrijiri la domiciliu. 
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- creşterea accesului pacienţilor eligibili, in mod echitabil si nediscriminatoriu, la programele de sănătate cu îmbunătăţirea stării de 
sănătate, creşterea speranţei de viaţa a pacienţilor prin asigurarea unor medicamente si materiale sanitare specifice. 
 
Obiective 
- analiza si monitorizarea derulării programelor naţionale de sănătate prin indicatorii fizici şi de eficienţă realizati; 
- 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 pentru pacienţii incluşi în programele de sănătate: Programul 
naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare – Scleroză multiplă și Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - 
Talasemie; 
- dezvoltarea unei strategii, bazate pe prevederile legale cuprinse in actele normative ce guverneaza sistemul  asigurarilor sociale de 
sanatate, care sa asigure functionarea in conditii de eficienta si eficacitate; 
-  incadrarea in valorile contractate cu fiecare furnizor, pe fiecare program/subprogram de sanatate; 
-  validarea datelor raportate de furnizor, conform prevederilor legale in vigoare; 
-  Verificarea, decontarea facturilor transmise de furnizori privind activitatea realizata. 
 
Activităţi desfăşurate 
 

În scopul asigurării unor medicamente si materiale specifice unor boli cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei in 
unităţile sanitare, în cadrul CASMB – Serviciul Programe de Sănătate si Îngrijiri la Domiciliu se derulează următoarele programe 
naţionale de sănătate cu scop curativ: 

1. Programul naţional de oncologie 
2. Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 
3. Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare 
4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic si biomolecular al leucemiilor acute 
5. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 
6. Programul naţional de diabet zaharat 
7. Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 
8. Programul național de tratament al Hemofiliei și Talasemiei 
9. Programul național de tratament pentru boli rare 

10. Programul naţional de boli endocrine 
11. Programul naţional de ortopedie 
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12. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 
13. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 
14. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 
15. Programul național de boli cardiovasculare 
16. Programul național de sănătate mintală 
17. Subprogramul de radiologie intervențională  
18. Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 
19. Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 
20. Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 

 
Aceste programe se derulează prin 64 unităţi sanitare, cu un total de 262 de puncte de derulare a (sub)programelor naţionale 

de sănătate . 
 Serviciul Programe de Sănătate și Îngrijiri la Domiciliu a desfăşurat următoarele activităţi: 
a) a primit raportările lunare/trimestriale ale unităţilor sanitare care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate;  
b) a asigurat evidenţa raportărilor pentru fiecare unitate sanitară; 
c) a verificat, monitorizat şi centralizat indicatorii fizici şi de eficienţă aferenţi programelor naţionale de sănătate; 
d) a primit şi verificat raportările lunare de la unităţile sanitare care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate, pe baza 
formularelor aprobate de CNAS; 
e) a primit şi procesat în SIUI, lunar, raportările cu indicatorii fizici si de eficiență de la unităţile sanitare care derulează 
subprograme/programe naţionale de sănătate; 
f) a primit si procesat în SIUI, lunar, consumul de medicamente de la unitățile sanitare care derulează subprograme/programe naţionale 
de sănătate; 
g) a colaborat cu comisiile de specialitate (Scleroză multiplă și Hemofilie/Talasemie) şi coordonatorii locali ai programelor naţionale; 
h) a centralizat raportările unităților sanitare pe fiecare program/subprogram de sănătate şi a întocmit situaţii lunare/trimestriale/anuale 
solicitate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 
i) a primit, verificat şi transmis referatele medicale pentru Comisia de Experţi de la nivelul CNAS pentru: 
1.  implementarea “Programului naţional de tratament al bolilor neurologice – Scleroză multiplă”: 

 Dosare depuse – 375 
 Dosare aprobate - 341 

2.  implementarea „Programului naţional de tratament al Hemofiliei si Talasemiei”: 
 Dosare depuse pentru continuare tratament – 245 
 Dosare depuse pentru initiere – 10 
 Dosare aprobate - 255 
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j) a efectuat controale la unităţile sanitare care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate, a analizat indicatorii 
prezentaţi, consumul de medicamente şi/sau materiale sanitare, stocurile de medicamente şi/sau materiale sanitare (un număr de 19 
spitale şi 10 centre de dializă private – controale efectuate trimestrial); 
k) a asigurat corespondenţa cu CNAS referitoare la centralizarea datelor privind derularea programelor/ subprogramelor naţionale de 
sănătate (indicatori fizici, valoare medicamente/materiale sanitare); 
l) a asigurat corespondenţa cu unităţile sanitare privind derularea programelor naționale de sănătate (telefon/fax, e-mail) 
m) 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; 
n) a verificat şi validat facturile pe programe naţionale de sănătate din punct de vedere al încadrării medicale în Lista de 
medicamente/materiale sanitarea decontate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, în conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
o) a desfasurat activitatea de contractare cu furnizorii ce deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate : 

 au fost incheiate 474 acte aditionale;  
 au fost intocmite 288 de propuneri de angajare a cheltuielilor si un numar de 137 angajamente bugetare. 

p) a realizat validarea electronica a raportarilor trimise de unitatile sanitare ce deruleaza programe/subprograme nationale de sanatate 
in  vederea decontarii;  

 in perioada ianuarie – decembrie 2015 au fost  validate un numar de 1075 fisiere NHPCJ si DIA. 
q)  a efectuat verificarea facturilor si documentelor justificative depuse de furnizorii de medicamente si materiale sanitare achizitionate in 
cadrul programelor/subprogramelor nationale de sanatate  

 in perioada ianuarie – decembrie 2015 au fost verificate 1279 facturi insotite de documentele justificative aferente 
r) a intocmit urmatoarele raportari lunare catre CNAS: „situatia pe litere” (valoare contractata – decontata), consumul de medicamente 
in unitatile sanitare, deschideri de credite, valoarea facturilor PNS inregistrate in contabilitate in limita creditelor de angajament. 
 
 

BIROUL INGRIJIRI LA DOMICILIU 
 

Misiune 
- contractarea cu furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu si paliative;                 
- validarea raportarilor si verificarea documentelor justificative, decontarea facturilor inregistrate, la termenele prevazute in contract 
conform prevederilor legale in vigoare, in limita bugetului aprobat de catre CNAS, cu destinatia ingrijiri la domiciliu si paliative; 
- monitorizarea şi asigurarea evidenţei persoanelor care beneficiază de ingrijiri la domiciliu. 
- creşterea accesului pacienţilor eligibili, in mod echitabil si nediscriminatoriu, la servicii de ingrijiri la domicilu si paliative; 
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Obiective 
- dezvoltarea unei strategii, bazate pe prevederile legale cuprinse in actele normative ce guverneaza sistemul  asigurarilor sociale de 
sanatate, care sa asigure functionarea in conditii de eficienta si eficacitate; 
-  validarea datelor raportate de furnizor, conform prevederilor legale in vigoare. 

 
Activităţi desfăşurate 

Biroul Îngrijiri la Domiciliu a desfăşurat următoarele activităţi: 
 

- Contractarea cu furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative; 
 a incheiat un numar de 92 de contracte, din care 91 pentru ingrijiri la domiciliu si 1 pentru ingrijiri paliative; 
 a incheiat un numar de 1053 de acte aditionale; 
 a reziliat/incetat un numar de 7 contracte. 

 
- Introducerea in SIUI a cererilor de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative in vederea emiterii deciziilor; 
 numarul cererilor de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative depuse si analizate a fost de 24.548; 
 numarul deciziilor de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative emise a fost de 20.588; 
 numarul de zile de ingrijiri la domiciliu corespunzatoare deciziilor de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative a fost de 586.252; 
 numarul de zile in care s-au acordat ingrijirile la domiciliu si ingrijirile paliative decontate a fost de 468.026; 
 numarul serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu si de ingrijiri paliative a fost de 2.093.970; 
 numarul persoanelor beneficiare de servicii de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative a fost de 16.372; 
 Suma decontata a fost de 27.221.485,00 lei; 
- Validarea electronica a raportarilor trimise de furnizorii de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu in vederea decontarii; 
 au fost validate   875 de raportari electronice ale furnizorilor de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu; 
- Verificarea facturilor si documentelor justificative depuse de furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative; 
 au fost verificate 875 de facturi si documentele justificative aferente. 
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Dificultăţi în DIRECŢIA MEDIC ŞEF întâmpinate în desfăşurarea activităţilor în cursul anului 2015 : 
 
1. Serviciului Medical   
-  numărul mare de activități din cadrul Serviciului Medical   
 validarea cazurilor invalidate de către SNSPMPDMB ( DRG ) – necesită vizite în spital cu încadrarea în termenul legal de max. 10 
zile de la data înregistrării în CASMB fără depăşirea termenului de raportare la SNSPMPDMB; 
 monitorizarea în SIUI a bazei de date cuprinzând convenţiile privind eliberarea certificatelor de concediu medical; 
 procesarea în SIUI a raportărilor concediilor medicale eliberate de spitale şi furnizorii care nu se află în contract cu CASMB și care 
au încheiat doar convenție de concedii medicale; 
 validarea din punct de vedere medical a documentelor depuse pentru obţinerea Formularului E 112 – termen 5 zile de la 
înregistrarea în DMS; 
 validarea din punct de vedere medical a documentelor depuse în vederea plăţii serviciilor medicale acordate în statele membre UE; 
 completarea și eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguratii români care au primit servicii medicale pe teritoriul unui 
stat membru UE; 
- creșterea ca volum a tuturor activităților desfășurate de Serviciul Medical, astfel: 
 intrarea in funcțiune a asistenței medicale transfrontaliere a dus la creșterea solicitărilor de eliberare a certificatelor de concediu 
medical pentru asiguratii români care au primit servicii medicale pe teritoriul unui stat membru UE; 
 creșterea numărului de dosare depuse în vederea eliberării Formularului E 112 şi pentru rambursarea plăţilor pentru serviciile 
medicale acordate în statele membre UE; 
 creșterea numărului de furnizori care doresc să intre în relații contractuale cu CASMB a dus la mărirea bazei de date cu convențiile 
de concedii care trebuie monitorizate, precum și a raportărilor de concedii medicale. 
 
2. Compartimentul Comisii Terapeutice 
 
- Sediu necorespunzător pentru activitate cu publicul: 
 Toți secretarii de comisii sunt amplasați într-o singură încăpere, astfel pacienții intră în același spațiu atât pentru depunerea 
dosarelor cât și pentru ridicarea aprobărilor (adresabilitatea medie este de 200 pacienți pe zi), situatie care genereaza conditii improprii 
desfasurarii normale a activitatii. 
 Pacienții sunt obligați să aștepte în picioare, pe același  hol îngust pe care se face atât intrarea cât și ieșirea din camera în care sunt 
secretarii de comisie. 
 Personalul care asigură secretariatul comisiilor nu beneficiaza  de protecție la contactul direct cu pacienții bolnavi (se impune 
existent unui geam protector); astfel au existat situatii cand a fost solicitata prezenta jandarmilor pentru ca personalul din front-office sa 
fie protejat de pacienții cu afectiuni psihice, care au dat dovada de agresivitate verbala. 
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- Personal insuficient ca urmare a creșterii numărului de comisii, a numărului de dosare depuse și a diminuării personalului din 
compartiment, în 2015 cu o persoană(suspendată), iar în 2016 se preconizeaza pensionarea unui număr de 3 persoane din cei 10 
membri ai compartimentului. 
 
3. Compartimentul Evaluare 
 

In anul 2015 nu s-au introdus  in SIUI bazele de date privind  evaluarea, deoarece personalul din cadrul Compartimentului Evaluare 
este insuficient numeric si neinstruit pentru efectuarea acestor operatiuni in SIUI. 
 
4 .    Serviciul Programe de Sănătate și Ingrijiri la Domiciliu 
- 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; 
- diferente aparute in SIUI intre datele incarcate si machetele rezultate ca urmare a calcularii indicatorilor de la „Filtru indicatori 
calculati” – Programul National de boli Cardiovasculare; Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 
renală cronică; 
- modificarea la intervale scurte de timp a listei de medicamente/materiale ce se deconteaza in cadrul programelor/subprogramelor de 
sanatate; 
- lipsa existentei unei persoane de contact de la nivelul CNAS pentru rezolvarea problemelor punctuale care tin de utilizarea aplicatiei  
SIUI; 
- nevalidarea in SIUI a serviciilor de dializa, serviciilor prin tratament Gamma Knife, serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute si a 
serviciilor de radioterapie pe motiv ca serviciul nu este semnat cu cardul sau ca nu s-a transmis in PIAS in maximum 72 de ore de la 
momentul acordarii; 
- functionarea greoaie a SIUI-ului in anumite perioade. 
  

 Biroul Ingrijiri la Domiciliu: 
 
- numarul foarte mare de cereri de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative depuse care trebuie analizate in maxim 2 zile lucratoare 
(24.548 cereri depuse din care 20.588 decizii aprobate); 
- nevalidarea in SIUI a serviciilor de ingrijiri la domiciliu  pe motiv ca serviciul nu este semnat cu cardul sau ca nu s-a transmis in PIAS 
in maximum 72 de ore de la momentul acordarii; 
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- functionarea greoaie a SIUI-ului in anumite perioade (pentru a introduce – emite o decizie, timpul alocat este de peste 15 minute, iar 
in anumite perioade chiar si de 30 de minute); 
- Lipsa unei prevederi legislative clare din care sa reiasa daca furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu intrerupe furnizarea de ingrijiri 
asiguratului in situatia in care acesta se interneaza in regim de spitalizare de zi ; 
- nepreluarea tuturor diagnosticelor din lista derulanta in decizie; desi selectarea mai multor diagnostice prelungeste timpul de lucru 
posibilitatea mentionarii tuturor diagnosticelor din celelalte documente de inregistrare primara – bilete de iesire din spital/scrisori 
medicale/FOCG/retete – ar duce la realizarea unor incrucisari si rapoarte pertinente care ar scuti eventuale suspiciuni legate de 
omisiune si la cresterea timpilor de control fara motive intemeiate.  
- imposibilitatea stergerii unei decizii dupa ce a fost emisa daca se constata ca aceasta a fost gresit introdusa; 
 
Propuneri pentru derularea în bune conditii a activității din cadrul Directiei Medic Sef   

 
      1. Serviciul Medical: 
Pentru asigurarea desfășurării în condiții optime a activității Serviciului Medical, propunem suplimentarea personalului, astfel încât 
numărul total de posturi să fie de 10. 

2. Comisii Terapeutice 
 Repartizarea secretarilor de comisii în mai multe încaperi(birouri), grupați în funcție de comisiile pentru care asigura secretariatul, 
conform deciziei PDG, pentru fluidizarea activității sau amplasarea tuturor comisiilor într-un spațiu adecvat lucrului cu publicul. 
 Alocarea de personal corespunzător numărului necesar de secretari de comisii, astfel încât activitatea compartimentului să se poată 
desfășura in conditii optime.  
3. Compartimentului Evaluare 
Suplimentarea personalului si instruirea acestuia in vederea utilizarii sistemului informatic SIUI. 
4. Serviciul Programe de Sănătate și Ingrijiri la Domiciliu 
- Modificarea costului mediu/pacient avand in vedere adresele transmise de unitatile sanitare care deruleaza programele de sanatate; 
- Stabilirea prin lege a perioadei pentru care unitatea sanitara poate avea stoc fara a li se cere nota explicativa; 
- Controalele periodice sa se efectueze anual si nu trimestrial (la nivelul CASMB sunt peste 262 puncte de derulare si personalul este 
insuficient); 
- modificarile legislative sa se faca concomitent in toate actele normative care reglementeaza derularea programelor de sanatate;  
- solicitarile CASMB de modificare a creditelor de angajament (fie intre trimestre, fie intre activitati) sa fie solutionate in timp util pentru a 
permite furnizorilor achizitionarea de medicamente/materiale sanitare; 
- avand in vedere fluctuatia de personal de la nivelul caselor judetene si totodata modificarile intervenite in aplicatia SIUI fata de 
manualul de utilizare (care nu a fost actualizat cu aceste modificari), realizarea unor cursuri de instruire privind  utilizarea aplicatiui SIUI; 
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- realizarea unor rapoarte centralizate care sa permita incrucisarea tuturor datelor referitoare la serviciile raportate de furnizori pe toate 
tipurile de asitenta medicala care sa permita identificarea CNP-urilor persoanelor care au beneficiat si de alte servicii medicale pe 
perioada internarii; 
- realizarea unor rapoarte centralizate care sa permita identificarea CNP-urile persoanelor decedate care au beneficiat de servicii 
medicale dupa data decesului; 
- realizarea unor rapoarte lunare/ trimestriale/anuale privind valoarea facturilor acceptate la plata pe fiecare program in parte; 
- adaptarea SIUI avand in vedere modificarile legislative (in prezent pentru unele programe nu se poate genera decontul). 
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