
Raportarea   pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de
medicii curanţi din cadrul furnizorilor de servicii medicale care au încheiat o convenţie

în acest sens cu CAS Neamț

            
            Conform prevederilor art.72 din Ordinul M.S. / CNAS nr.15 / 1311 / 2018  pentru aprobarea
Normelor  de  aplicare  a  O.U.G.  nr.158 /  2005 privind  concediile  și  indemnizațiile  de  asigurări
sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, ”Medicii care eliberează certificate
de concediu medical au obligaţia de a raporta lunar, pe cale electronică,  datele  referitoare la
aceste certificate, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate. Modelul formularului şi
metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de
medicii  curanţi  din  unităţile  sanitare  care  au  încheiat  o  convenţie  în  acest  sens  cu  casele  de
asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 14.”

1. Datele în format electronic se transmit on-line, folosind semnătura electronică agreată de ambele
părți,  în  primele  5  zile  lucrătoare a  lunii  următoare  celei  pentru  care  se  face  raportarea.
Centralizatorul  certificatelor  de  concediu  medical  eliberate,  cu  semnătura  electronică  a
reprezentantului legal al unităţii sanitare, se transmite la CAS Neamț, conform normelor în vigoare
în cazul transmiterii datelor  on-line.

2. Doar raportările cu probleme de procesare se pot transmite prin e-mail explicându-se motivul
pentru  care  raportarea  nu  s-a  putut  transmite  on-line.  Subiectul  e-mailului  va  conține:  nume
furnizor, CUI, tip raportare (inițială sau corectată). Fișierul de raportare va avea structură XML și
va conține datele aferente concediilor medicale eliberate asiguraților de către medicii curanți în luna
pentru care se face raportarea. Denumirea și formatul fișierului vor fi, obligatoriu, cele publicate pe
pagina web a CNAS.

3. Fişierul de raportare va avea o structură de tip XML, care va conţine datele aferente concediilor
medicale  eliberate  asiguraţilor  de  către  medicii  curanţi  în  luna  pentru  care  se  face  raportarea.
Denumirea  şi  formatul  fişierului  sunt  obligatoriu  cele  publicate  pe  pagina  web  a
CNAS www.cnas.ro.

4. După transmiterea datelor, furnizorii  sunt obligați să verifice corectitudinea raportării prin
descărcarea fișierul de feed-back ( erori, log, etc.) și să efectueze corecturile necesare.

5. După verificarea validităţii certificatelor de concediu medical în SIUI de către consilierul din
structura Medicului Șef al CAS Neamț, în perioada 12-16 a fiecărei luni, va fi afişat pe site-ul CAS
Neamț www.casnt.ro,  la  secţiunea  “Informaţii  pentru  furnizori/  Furnizori  de  servicii  medicale/
Raportări  concedii  medicale”  un tabel  centralizator  din care  furnizorii  de servicii  medicale  pot
extrage informaţii despre stadiul procesării raportării (validat, invalidat, cu erori, fără raportare),
numărul certificatelor medicale raportate și descrierea erorilor care au apărut la unele certificate de
concediu medical.

http://www.cnas.ro/
http://www.casnt.ro/


6.  Furnizorii  care  au erori  în  raportare  sau nu au raportarea  înregistrată  (în  situaţia  în  care au
eliberat concedii medicale), vor contacta consilierul desemnat din cadrul structurii  Medic Șef al
CAS Neamț în vederea rezolvării problemelor identificate.

 7. Erorile se pot corecta prin transmiterea online în SIUI a unui fișier rectificativ, după corecția
corespunzătoare  a  tuturor  celor  3 exemplare  de concediu medical  în format  de hârtie  eliberate,
aplicându-se parafa și semnătura medicului prescriptor pe modificare. 

8. Raportările rectificative care conțin modificări/ adaugări/ ștergeri a unor certificate de concediu
medical raportate anterior se transmit online cu semnătură electronică,  numai în situația în care
rectificarea este temeinic justificată. Raportarea în format electronic va fi însoțită de transmiterea
prin email a motivului rectificării efectuate. În cazurile particulare în care pentru corecția raportării
nu se poate transmite online o raportare rectificativă și este necesară ștergerea raportării inițiale,
furnizorul de servicii medicale va transmite la CAS Neamț o solicitare scrisă - Cerere de ștergere
din SIUI a unui fișier de raportare CCM (formular tipizat CCM 8 – Anexa nr.10.9), pe format de
hârtie sau prin e-mail la adresa raportari.cm@casnt.ro,  în care va justifica solicitarea de ștergere a
raportării inițiale. După ștergerea raportării, procedura de raportare online și/sau pe format de hârtie
se reia.

9. CAS Neamț va comunica prin e-mail ștergerea fișierului, după care furnizorul poate retransmite
on- line raportarea corectată.

10. Raportările corectate vor fi retransmise până în data de 19 a lunii.

11. La sfârșitul lunii va fi reafișat pe pagina web a instituției centralizatorul, incluzând modificările
efectuate în perioada anterioară.

12.  Furnizorii care în luna de raportare nu au eliberat nici un certificat de concediu medical vor
transmite, pe format de hârtie sau pe format electronic (pdf) pe e-mail în primele 5 zile lucrătoare
a  lunii  următoare  celei  pentru  care  se  face  raportarea,  o  Declarație  pe  propria  răspundere
(formular tipizat CCM 9 – Anexa nr.10.10).

13. Toată corespondența privind activitatea de raportarea a certificatelor de concediu medical se va
purta pe adresa de e-mail: raportari.cm@casnt.ro.
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