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CAP. I  PREZENTARE GENERALA 
 

Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, ca instituŃia publica, cu personalitate juridica, cu 
buget propriu, în subordinea Casei NaŃionala de Asigurari de Sanatate si-a desfasurat activitatea in anul 
2009 potrivit atribuŃiilor conferite de Legea 95/2006. 

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman a fost si este în 
continuare gestionarea bugetului aprobat, respectând politica si strategia unitara stabilita de Casa 
NaŃionala de Asigurari de Sanatate, asigurând funcŃionarea sistemului la nivel local. 

   Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman administreaza fondul naŃional unic de asigurari de 
sanatate,  constituit din contributia asiguratilor, contributia persoanelor fizice si juridice care angajeaza 
personal salariat, subventii de la bugetul de stat, alte venituri.  

Structura organizaŃionala a fost elaborata în funcŃie de cerinŃele concrete ale activitaŃii 
desfasurate, pentru acoperirea celor trei mari domenii de activitate, si anume: 

- colectarea veniturilor necesare constituirii Fondului naŃional unic de asigurari de sanatate  
- asigurarea asistenŃei medicale prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale si 

decontarea contravalorii acestora. 
- constituirea unor servicii specializate în asigurarea resurselor materiale, umane si logistice 

necesare desfasurarii activitaŃii Casei de Asigurari de Sanatate. 
Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman întocmeste raportari statistice periodice privind 

activitatea desfasurata pe care le transmite la CNAS .  De asemenea informeaza conducerea CNAS  ori 
de câte ori este nevoie sau este solicitata in mod corect si obiectiv, respectând termenele impuse.  

Informarea asiguratilor privind drepturile lor, furnizorii de servicii medico-farmaceutice aflati 
in contract cu CAS Teleorman, serviciile acordate de acesti furnizori precum si programul zilnic al 
acestora (sunt informatii deosebit de utile asiguratilor) a fost facuta prin presa, afise la sediul institutiei 
si publicarea pe pagina WEB. 

Ca obiective prioritare prevazute in Programul de guvernare enumeram : 
    - realizarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza 
    - cresterea calitatii vietii, prin imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical 
    - apropierea de indicatorii de sanatate si demografici ai tarilor civilizate, in acelasi timp cu scaderea 
patologiei specifice tarilor subdezvoltate 
 Se va asigura transparenta utilizarii fondurilor pentru medicamente compensate si gratuite in 
ambulator. 
 Sistemului asigurarilor sociale de sanatate va fi repus in forma initiala prin restabilirea 
principiilor de baza ale asigurarilor sociale de sanatate: solidaritatea, echitatea, subsidiaritatea. 
 

1. Incadrarea in mediul economico-social al judetului cu 
reflectare in activitatea casei de asigurari de sanatate: 

 

a. Populatia judetului: 416.923 
 

b. Numarul de angajatori: 7.379 
 
c. Total asigurati 366.474, din care: 
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Categorie asigurati Total 
Salariati  99.050 
Liber profesionisti 2.110 
Persoane cu handicap 2.133 
Persoane incluse in PNS 11.251 
Someri 10.503 
Copii  (0-17 ani) 51.254 
Tineri  (18-26 ani) 9.653 
Beneficiari ajutor social 8.104 
Beneficiari legi speciale 7.071 
Co-asigurati 17.670 
Pensionari 113.692 
Alte categorii 33.983 

 
d. Total beneficiari de pachet minimal : 

 
- in asistenta medicala primara –78.347 
- medicina dentara-                    - 1.791 
- in ambulatoriu de specialitate  - 7.495 
 

e. Total furnizori 
 

Total furnizori de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale din judeŃ pe categorii de 
asistenŃa medicala (de la Directia locala de sanatate publica) si furnizori de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale din judeŃ pe categorii de asistenŃa medicala, aflaŃi în relaŃii 
contractuale cu casa de asigurari de sanatate la sfârsitul perioadei de raportare, conform tabelului: 
  

Tip asistenŃa medicala* Total furnizori existenŃi 
în judeŃ 

Total furnizori în contract cu 
casa de asigurari de sanatate 

Primara 211 176 
De specialitate 118 85 

Stomatologica 
89 32 

Paraclinica 20 24 
Ingrijiri la domiciliu 4 4 
Medicamente în ambulatoriu 
(farmacii) 

67 56 

Programe nationale de sanatate 14 14 
Dializa 2 2 
Dispozitive medicale 3 69 
Spitaliceasca 11 11 
Recuperare-reabilitare medicala 6 6 
AmbulanŃa 1 1 
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Medicina primara – 6 contracte incetate, reziliate (1contract reziliat prin decesul titularului, 5 contracte 
reziliat prin acordul de vointa al partilor)                            

Medicina dentara  -  1 contract reziliat la solicitarea furnizorului 

Ambulatoriu de specialitate – 1 contract  reziliat ;3 contracte incetate prin acordul de vointa al partilor. 
Ambulatoriu investigatii paraclicice-1 contract reziliat  cf. art.15.lit.e 
Ambulatoriu recuperare –reabilitare  -1 contract reziliat cf.art.15.lit.b 
Farmacii - 1 contracte reziliate 
Ingrijiri la domiciliu – 1 contract incetat prin acordul de vointa al partilor 
 

f. Starea de sanatate a populatiei (DSP) 
Demografie: 

Evenimentul demografic Total 
Nascuti vii 2962 
Gravide nou luate in evidenta 1665 
Avorturi 2778 
Decese prin complicatii ale sarcinii, nasterii 
si lehuziei 

1 

Decese generale 6866 
Decese 0-1 an 24 
Decese in primele 6 zile de la nastere 8 
Decese in primele 28 de zile de la nastere 11 
Nascuti morti 20 

 
 
 
Morbiditate: 

Boala Total cazuri tratate in cadrul 
subprogramelor de sanatate 

Total cheltuieli in cadrul 
subprogramelor de sanatate 

HIV/SIDA 63 1198044.34 
TBC 927 420416.34 
Afectiuni 
oncologice(toate 
localizarile) 

1161 7367602.43 

Scleroza laterala 
amiotrofica 

2 129367.33 

Diabet zaharat  8890 4067701.82 
Talasemie 4 43233.52 
IRC ( dializati ) 165 6768882 
Stari posttransplant 23 549944.74 
Ortopedie 11 36132.44 
Mucoviscidoza 5 118356.9 
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CAP.II OBIECTIVE/TINTE PROPUSE PENTRU ANUL 2009 
A. Obiective pentru asigurati 
 
1. Realizarea veniturilor de la persoane fizice in proportie de 100% si recuperarea creantelor in 
proportie mai mare de 50 %. 
 
2. Realizarea cheltuielilor efectuate pentru prestari servicii cu caracter medical în slujba asiguraŃilor în 
proporŃie de 100 %. 
 
3. Asigurarea accesului asiguratilor cu boli cronice si cu deficiente organice sau functionale, la 
ingrijiri medicale pe tot parcursul anului 2009 
- Stabilirea, prin Comisia paritara a necesarului de medici, investigatii/an 
- Prognozarea consumului de medicamente pentru bolile cronice in functie de numarul de pacienti, 
schemei terapeutice si a ratei de crestere a incidentei acestor boli comparativ cu nivelul anului anterior 
pentru furnizarea de medicamente in tot timpul anului. Constituirea unor comisii terapeutice pentru boli 
cronice in vederea incadrarii in plafoanele stabilite. 
- Repartizarea fondului de medicamente la farmacii in mod egal, valorile de contract fiind orientative. 
- Intocmirea unei liste cu criterii de prioritizare in acordarea dispozitivelor medicale. 
- Aplicarea stricta a criteriilor de prioritizare in acordarea tratamentului pentru Hepatita cronica. 
- Asigurarea ca furnizorii de servicii medicale respecta programul de lucru. 
- Informarea asiguratilor asupra drepturilor si obligatiilor in relatia cu sistemul asigurarilor sociale de 
sanatate.  
- Acoperirea 100% cu servicii medicale necesare pentru pacientii cu insuficienta renala cronica care 
necesita dializa 
- Compensarea în proporŃie de 80 % a pierderii veniturilor datorita incapacitaŃii temporare de munca 
prin acordarea de indemnizaŃii de boala si indemnizaŃii de asigurari sociale de sanatate - acoperirea 95 % 
cu medici de familie in totalul necesar de medici de familie si masurile propuse pentru atragerea acestora 
- Acoperirea 71% cu îngrijiri medicale la domiciliu prin comparatie cu recomandarile pentru astfel de 
ingrijiri pentru asigurati 
- Aoperirea 100% cu servicii medicale necesare pentru pacienŃii cu insuficienŃa renala cronica care 
necesita dializa 
- Aigurarea de dispozitive medicale prin comparatie cu recomandarile medicale pentru astfel de servicii 
medicale si managementul eventualelor liste de asteptare – asigurarea unui procent cat mai mare de 
dispozitive medicale cu incadrarea in bugetul aprobat. La nivelul CAS Teleorman s-a aprobat Lista de 
prioritati in onorarea cererilor de dispozitive medicale. 
 
4. Prevenirea îmbolnavirilor 
-100 % acoperire cu imunizari prin comparatie cu programul local de imunizari al AutoritaŃii de 
Sanatate Publica Teleorman. 
- 100% prevenŃie buco-dentara realizata prin comparaŃie cu necesarul de astfel de îngrijiri din partea 
asiguraŃilor cu vârsta cuprinsa între 0-18 ani si 18-26 ani daca sunt elevi, studenŃi si daca nu realizeaza 
venituri din munca 
- 54% cazuri de TBC luate în evidenŃa pentru aplicarea tratamentului strict suparvegheat prin comparatie 
cu numarul total de cazuri noi depistate. 
 
5. Investigarea periodica semestriala a satisfacŃiei asiguraŃilor prin aplicarea de chestionare si 
analiza concluziilor sondajelor cu luarea / enunŃarea de masuri / propuneri de remediere a deficienŃelor 
rezultate. Se va stabili modalitatea de constituire a esantionului si / sau periodicitatea de aplicare, 
chestionarul, analiza rezultatelor. 
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B. Obiective pentru eficientizarea activitatii casei de asigurari de 
sanatate 
 
6. Eficientizarea resurselor umane si materiale  
 
- organizarea activitatii conform organigramei si acoperirea necesarului de personal in proportie de 
100% 
- 40% din personal sa participe la cursuri de pregatire profesionala si programe de educatie continua a 
personalului, in conditiile unui buget initial redus la capitolul cheltuieli de perfectionare 
- cheltuielile de administrare a fondului sa reprezinte  3%, din veniturile totale incasate la nivelul CAS 
Teleorman 
 
 Audit intern 
 Obiectivele propuse si aprobate prin „Planul de audit public intern pentru anul 2009 „ la CAS  
Teleorman au fost urmatoarele : 
- Auditarea activitatilor  din momentul alocarii fondurilor si pana la utilizarea lor finala pentru servicii 
medicale si farmaceutice; 
- Analiza si evaluarea Bilantului Contabil si a Contului de Executie Bugetara pe anul 2008; 
- Analiza si evaluarea sistemului de management ,circuitul auditului si analiza sistemului de control la 
compartimentul Resurse Umane. 
- Auditarea activitatilor de prescriere ,procurare si decontare a dispozitivelor medicale la C.A.S. 
Teleorman; 
- Analiza activitatii de evaluare a furnizorilor de sevicii medicale si farmaceutice; 
- Analiza si evaluarea activitatii de contractare a serviciilor medicale si farmaceutice; 
- Analiza activitatii in domeniul Programului privind starea de sanatate a populatiei;.  
- Auditarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor medicale din asistenta spitaliceasca;. 
- Evaluarea proiectului de buget al CAS Teleorman pe anul 2010; 
- Auditarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor medicale de urgenta prespitalicesti si de 
transport sanitar; 
- Evaluarea proiectului de rectificare a bugetului pe anul 2009; 
- Analiza si evaluarea activitatilorde verificare si decontare a serviciilor medicale realizate in centrele de 
permanenta; 
- Analiza si evaluarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor medicale din asistenta 
ambulatorie de medicina dentara; 
 
 
 
7. Dezvoltarea tehnologiei informatiei 
 

Actualizarea softurilor (SIUI) care gestioneaza activitatea desfasurata si decontata în cabinete 
stomatologice, ambulatorii de specialitate clinice si paraclinice, dispozitive medicale, medicina primara, 
îngrijire la domiciliu, evidenŃa asiguraŃi si liber profesionisti, evidenŃa financiar-contabila, resurse 
umane, conform normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru si a celorlalte legi în vigoare. 

IntreŃinerea tehnicii de calcul din dotare: staŃii de lucru, imprimante, server baze de date, server 
de internet, reteaua de comunicaŃie si achiziŃionarea de echipament specific. 
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C. Obiective pentru eficientizarea relatiei cu furnizorii 
 
8. Monitorizarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive 
medicale. 
  

In anul 2009 au fost incheiate 182 contracte si 658 acte aditionale la medicina primara si 32 de 
contracte si 67 de acte aditionale la medicina dentara, pentru activitatea in centrele de permanenta s-au 
incheiat 45 de contracte, iar pentru medicii nou veniti in sistem s-au incheiat 5 conventii. 

Monitorizarea contractelor cu furnizorii pentru medicina primara si medicina dentara presupune 
verificarea perioadei de valabilitate a contractelor, verificarea politei de asigurare malpraxis, verificarea 
valabilitatii deciziilor de evaluare precum si a tuturor documentelor care au stat la baza contractarii, 
intretinerea bazei de date privind furnizorii si actualizarea modificarilor facute. In urma analizei facute 
se constata ca toti medicii de medicina primara si medicina dentara au raportat situatiile lunare in 
termenul legal, de asemenea si platile au fost facute in termenul contractual. Pentru furnizorii de 
medicina primara si medicina dentara: 

      -   incheierea contractelor si actelor aditionale  s-a facut la termen  
      -   monitorizarea si urmarirea derularii contractelor s-a facut lunar in proportie de 100%     
      -  toate platile s-au facut in termenul de contract         
 

In anul 2009 am încheiat un numar de 89 de contracte si 191 acte aditionale de furnizare de 
servicii medicale în ambulatoriu pentru specialitaŃile clinice, 25 contracte si 154 acte aditionale pentru 
specialitaŃile paraclinice, 7 contracte si 35 de acte aditionale pentru specialitatea de recuperare. Toate 
aceste contracte si actele adiŃionale aferente lor au fost încheiate la termen. 

Raportarile lunare au fost depuse la termen (în primele sapte zile lucratoare ale lunii urmatoare 
celei pentru care se fac  raportarile), au fost verificate din punct de vedere economic, medical si al 
corectitudinii întocmirii lor si, au fost decontate pâna la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care s-
au facut raportarile. 

 

In anul 2009 s-a incheiat  un numar de :  

             -  5 contracte -Ingrijiri la domiciliu si 14 acte aditionale         
             -11 contracte-Asist. Spitaliceasca si 116 acte aditionale    
             -  1 contract –Ambulanta si 9 acte aditionale 
 
 In anul 2009  un contract pentru servicii de ingrijiri la domociliu a fost incetat prin acordul de 
vointa a partilor. 
 
 
9. Rezolvarea 100% a litigiilor cu furnizorii si analiza modalitatii de rezolvare cu propuneri de 
imbunatatire a legislatiei si de eficientizare a activitatii acestora. 
- solutionarea pe cale amiabila a eventualelor diferende aparute in cursul executarii contractelor. 
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D. Obiective pentru eficientizarea relatiilor publice 
 
10. Ascultarea strategica prin analiza corespondenŃei (petiŃiilor, reclamaŃiilor, sugestiilor) atât cu 
publicul cât si cu furnizorii. 
- analiza lunara a feed-back-ului primit prin Telverde, petitii, sugestii, reclamatii 
- intocmirea de rapoarte catre conducere 

 
11. Monitorizarea reflectarii în media locala a activitaŃii CAS si a furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale si prezentarea de rapoarte cu privire la masurile necesare a fi luate 
pentru rezolvarea aspectelor semnalate. 
- analiza lunara sau ori de cate ori se impune a imaginii CAS Teleorman reflectata in presa locala  
- desfasurarea unei campanii de informare in legatura cu subiecte de mare importanta pentru asigurati 
sau furnizori 
 
12.Stabilirea si respectarea unui Program de informare permananta atat a publicului cat si a 
furnizorilor prin mijloacele media locale despre drepturile si obligatiile ce le revin, modificarile 
legislative, activitatea casei de asigurari de sanatate cu propunerea unui indice de acoperire de 100 % a 
celor carora le este destinat programul. 
- organizarea si participarea la diferite evenimente si manifestari locale si judetene 
- pastrarea unei relatii foarte bune cu reprezentantii mass media 
- asigurarea trasparentei in activitatea institutiei 
- modernizarea si completarea site-ului CAS Teleorman - www.casstr.ro 
 
 

E. Alte obiective si activitati specifice perioadei 
1.Obiectivele compartimentului  control : 
 
          In vederea desfasurarii activitatii de control, pentru anul 2009 s-au stabilit urmatoarele obiective: 
• Pentru furnizorii de servicii medicale ,medicamente si dispozitive medicale: 

1. Prevenirea raportari nejustificate a unor servicii care nu sunt decontate din fond; 
2. Prevenirea raportarii unor servicii care nu sunt efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare 

si care nu ar trebui astfel decontate din fond; 
3. Indrumarea furnizorilor un sensul cunoasterii ,respectarii si aplicarii legislatiei in domeniul 

asigurarilor sociale de sanatate; 
4. Recuperarea sumelor incasate nejustificat; 
5. Urmarirea remedierii deficientelor constatate la controlul anterior si a restituirii sumelor incasate 

nejustificat; 
6. Respectarea obligatiilor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale , medicamente si 

dispozitive medicale; 
7. Efectuarea  unor controale anuale la furnizorii de servicii medicale spitalicesti, deoarece acest tip 

de furnizori consuma > 48% din fondurile alocate pentru servicii; 
8. Efectuarea unor mai multe controale la furnizorii de servicii farmaceutice deoarece la acest tip de 

furnizori apar cele mai multe probleme pe parcursul unui an; 
9. Furnizorii de dispozitive medicale destinate recupararii unor deficiente organice sau functionale 

in ambulatoriu ,care au puncte de lucru in judetul Teleorman se vor controla in proportie de 
100%/an; 

10. Furnizorii de servicii de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar se vor controla in proportie 
de 100%/an; 

11. Furnizorii  de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se vor controla in proportie de 100%/an; 
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12. Furnizorii de servicii de recuperare-reabilitare in ambulatoriu se vor controla in proportie de 
50%/an deoarece numarul  contractelor acestora cu casa de asigurari este mai mare de 3;  

13. Ceilalti furnizori de servicii medicale se vor controla in proportii cuprinse intre 33%-100%/an; 
• Pentru persoanele fizice care au obligatia virarii contributiei de 5,5%  la fond la casele de 

asigurari (altele decit cele pentru care virarea contributiei se face la  ANAF); 

1. Imbunatatirea disciplinei financiare; 
2. Identificarea si recuperarea sumelor care trebuiesc virate la fond; 
3. Identificarea si verificarea contribuabililor care nu au fost luati in evidenta; 
4. Controlul acelor persoane fizice ale caror creante se apropie de termenul de prescriere; 
5. Se va urmari cu precadere efectuarea de controale la contribuabilii care nu sunt in evidenta casei 

de asigurari de sanatate, dar figureaza in evidentele Ministerului Economiei si Finantelor; 
• Pentru angajatori privind indemnizatiile si concediile medicale; 

1. Imbunatatirea respectarii disciplinei financiare de catre angajatori privind concediile si 
indemnizatiile medicale astfel incit numarul reclamatiilor sa se reduca; 

2. Calcularea corecta de catre acestia a indemnizatiilor de concediu medical; 
3. Plata indemnizatiilor de concediu medical persoanelor beneficiare; 
4. Se vor efectua controale la cel putin 3 angajatori la care s-au constatat abateri in privinta 

respectarii prevederilor OUG nr.158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.399/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
2. Obiectivele Directiei Medic Sef 
 

In anul 2009, s-au derulat urmatoarele programe nationale de sanatate: 
1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratament 
postexpunere 
2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza 
3. Programul national de oncologie, 
4. Programul national de diabet zaharat, 
5. Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare (talasemie, mucoviscidoza, scleroza 
laterala amiotrofica), 
6. Programul national de ortopedie, 
7. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, 
8. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica.  
 
- Aplicarea stricta a prevederilor legislatiei cu referire la PNS. 
- Crearea de proceduri de lucru specifice fiecarei activitati. 
- Aplicarea normelor legale stabilite de Subcomisiile Nationale de evaluare  a furnizorilor de 
servicii medicale si farmaceutice. 
- Activitati in comisia de validare a FOCG legate de prevederile Ord. 99/2009 
- Activitati in cadrul Comisiilor teritoriale de specialitate. 
- Activitati privind evaluarea furnizorilor de servicii medicale. 
- Studierea si asimilarea bazei legislative pe fiecare domeniu. 
- Analiza si intocmirea documentatiei din punct de vedere medical pentru formularele “E” 
 
3. Obiective generale : 
- Încheierea contractelor de furnizare servicii medicale pentru anul 2009 
- Încheierea actelor aditionale necesare, in functie de situatie, la contractele de furnizare servicii 
medicale 
- Urmarirea derularii contractelor si decontarea serviciilor medicale 
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- Verificarea concediilor medicale si a prescripŃiilor medicale eliberate. 
- Efectuarea de controale a calitaŃii serviciilor medicale oferite asiguraŃilor de catre furnizorii de servicii 
medicale 
- Constituirea comisiilor aferente bolilor cronice pentru fiecare grupa de boala cronica prevazuta potrivit 
Hotarârii Guvernului nr. 1841/2006 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaŃionale 
ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguraŃii în 
tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contribuŃie personala, pe baza de prescripŃie medicala. 
- Participarea în comisiile mixte de analiza (împreuna cu medicii desemnaŃi din spitalul respectiv) pentru 
evaluarea cazurilor invalidate de catre SNSPMS pentru care se solicita revalidarea acestora în cadrul 
sistemului naŃional DRG. 
- efectuearea controlului documentelor depuse de persoanele fizice care au obligaŃia sa se asigure, în 
vederea stabilirii debitelor; 
- întocmirea si transmiterea înstiinŃarilor de plata catre debitori prin care se notifica suma de plata 
datorata, dupa care se va proceda la exercitarea controlului si aplicarea masurilor de executare silita 
pentru recuperarea si încasarea sumelor datorate împreuna cu accesoriile aferente, potrivit procedurilor 
instituite de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala; 
- introducerea în baza de date a noilor contribuabili la FNUASS atât ca persoane juridice cât si ca 
persoane fizice (inclusiv cetaŃenii straini obligaŃi sa se asigure); 
- verificarea calitatii de asigurat si eliberarea la cererea asiguraŃilor a adeverinŃelor privind plata la zi a 
contribuŃiei la Fondul national unic de asigurari de sanatate; 
- întocmirea proiectului de buget în baza unor note de fundamentare cat mai temeinic elaborate, la 
nivelul fiecarei subdiviziuni ale bugetului de venituri si cheltuieli ale Fondului NaŃional Unic de 
Asigurari Sociale de Sanatate; 
- întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al CAS Teleorman si repartizarea pe trimestre a 
bugetului aprobat, cat mai echilibrat si mai aproape de nevoia de servicii medicale ale asiguratilor; 
- conducerea evidentei financiar – contabile corect si la zi astfel incat sa poata sa furnizeze informaŃiile 
necesare procesului de analiza si a celui decizional; 
- întocmirea cererilor de deschidere de credite bugetare si a solicitarilor de rectificari bugetare in baza 
notelor elaborate ; 
- întocmirea propunerilor de virari de credite între subdiviziunile clasificaŃiei bugetare ; 
- întocmirea Contului de execuŃie a Bugetului Fondului NaŃional unic de Asigurari Sociale de Sanatate si 
distinct pe programele de sanatate ; 
- întocmirea Contului de execuŃie a unitaŃilor sanitare cu paturi; 
- întocmirea situaŃiei privind datoriile unitaŃilor sanitare cu paturi catre furnizorii de bunuri si servicii; 
- întocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ; 
- conducerea evidenŃei angajamentelor bugetare, legale si a disponibilului de prevederi bugetare ; 
- întocmirea situaŃiei lunare de monitorizare a cheltuielilor de personal ; 
- conducerea evidenŃei veniturilor la bugetul FNUASS încasate direct de catre CAS Teleorman si a celor 
preluate în evidenŃa de la DirecŃia Generala a FinanŃelor Publice Teleorman ; 
- efectuarea unor cheltuieli de administrare a fondului cât mai eficiente, minimizarea cheltuielilor si 
maximizarea rezultatelor cu încadrarea în procentul legal aprobat din totalul cheltuielilor ; 
- conducerea evidentei analitice a cheltuielilor efectuate pentru decontarea serviciilor medicale si a 
activitatii proprii, pe subcapitolele clasificatiei bugetare. 
-realizarea Planului de achizitii aprobat de catre conducerea CAS Teleorman, prin incheierea de 
contracte cu furnizori de servicii si de produse în scopul realizarii achizitiilor necesare realizarii in 
conditii normale a activitatii institutiei. 
- gestionarea optima a patrimoniului CAS Teleorman in scopul folosirii eficiente a dotarilor pe care le 
detinem in scopul evitarii disfuctionalitatilor in activitate.O atentie deosebita s-a acordat urmariririi 
derularii contractelor incheiate de CAS Teleorman cu furnizorii de produse, de servicii si de lucrari. 
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CAP.III ANALIZA STADIULUI REALIZARII OBIECTIVELOR 
SI ACTIVITATILOR PROPUSE 
 

A. Analiza realizarii obiectivelor stabilite 
 
Din analiza „contului de execuŃie bugetara” încheiat la data de 31.12.2009 reies informaŃii privitoare la 
veniturile încasate si plaŃile efectuate de CAS Teleorman în perioada  01 ianuarie - 31 decembrie 2009. 
 
1.In ceea ce privesc veniturile, se constata ca în perioada 01.01 – 31.12.2009, volumul încasarilor la 
FNUASS este realizat în proporŃie de 88,48% faŃa de prevederile stabilite prin buget. In structura 
veniturile se prezinta pe principalele surse de venit astfel:  
 
           mii lei 

Denumire indicator Prevedere Realizat %  
1. ContribuŃia de asigurari sociale de sanatate 
datorate de angajatori 

48.338,00 46.209,79 95,60 

2. ContribuŃia asiguraŃilor 
 

46.921,00 45.572,19 97,13 

3. Venituri nefiscale (restituiri de fonduri) 0,00 0,00 - 
4. SubvenŃii (de la bugetul de stat sau alte 
administraŃii) 

10.048,08 1.388,59 13,82 

TOTAL 105.307,08 93.170,57 88,48 

   
 
 FaŃa de o prevedere bugetara de 105.307,08 mii lei au fost încasate venituri la FNUASS în suma de 
93.170,57, înregistrându-se o nerealizare în suma de 12.136,51 mii lei. 
FaŃa de veniturile realizate în anul 2008 se constata o crestere a veniturilor la FNUASS cu 3.368,84 mii 
lei. 
 In totalul veniturilor incasate la FNUASS  ponderea o detin contributiile colectate prin ANAF cu 
97,86%, contributiile colectate prin CJAS detinand numai 2,14%. 

Referitor la stadiul recuperarii creanŃelor înregistrate la nivelul CAS Teleorman, din evidenŃa CAS 
rezulta ca soldul creanŃelor înregistrate la data de 1.01.2008 este de 7.623,98 mii lei, creanŃe noi 
constatate în anul 2009 au fost în valoare de 104.693,42 mii lei, realizându-se încasari în valoare de 
95.579,19 mii lei. 
 Nerealizarea veniturilor încasate de la alte persoane asigurate faŃa de prevederile bugetare, se 
explica prin supradimensionarea prevederilor bugetare în raport cu posibilitaŃile de încasare la nivelul 
judeŃului Teleorman. 
 Desi contribuŃiile încasate de la alte persoane asigurate au avut un trend ascendent, de la an la an, 
în anul 2009 ele nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare aprobate datorita, pe de o parte 
faptului ca, veniturile realizate în medie pe fiecare asigurat sunt mici, majoritatea populaŃiei traind în 
mediul rural unde veniturile din agricultura sunt aleatorii si pe de alta parte datorita supradimensionarii 
prevederilor bugetare. 
 
2.Referitor la cheltuieli, din analiza contului de execuŃie bugetara se constata urmatoarele: 
 
 FaŃa de o prevedere bugetara de 182.690,06 mii lei pentru anul 2009, au fost efectuate plaŃi în 
suma de 181.194,44 mii lei în procent de 99,18% ceea ce ne conduce la concluzia ca execuŃia bugetara 
pentru anul 2009, a fost buna, realizându-se obiectivele propuse pentru anul 2009. 
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 In structura pe titluri si articole, plaŃile realizate în anul 2009 se prezinta astfel:    
                                                                                                              mii lei 

Denumire Indicator Prevederea an 
2009 

Realizat an 2009 % 

Cheltuieli totale 182.690,06 181.113,41 99,14 
1. Cheltuieli curente 182.690,06 181.194,44 99,18 
- cheltuieli pentru servicii medicale 174.310,06 172.900,25 99,19 
- cheltuieli pentru administrare fond 3.246,00 3.244,19 99,94 
- asistenŃa sociala 5.134,00 5.050,00 98,36 
2. Cheltuieli de capital 0,00 0,00 - 
 
Cheltuielile pentru serviciile medicale deŃin ponderea  în totalul plaŃilor cu 95,42%. 
Pe domenii de asistenŃa medicala – plaŃile nete efectuate în anul 2009 sunt:  
 
                                                                                                      Mii lei 

 

Cod Denumire indicator 
Credite 

bugetare an 
2009 

Plati 
efectuate 
an 2009 

% 

  0 1 2 3=2/1 

66.05.03 TOTAL SERVICII MEDICALE 

174.310,06 172.900,25 99,19 
66.05.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala 32.226,66 31.825,99 98,76 
66.05.03.02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 

utilizate in programele nationale cu scop curativ 11.745,87 10.765,46 91,65 
66.05.03.03 Materiale sanitare specifice utilizate in 

programele nationale cu scop curativ 
420,00 400,98 95,47 

66.05.03.04 Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 6.394,00 6.394,00 100 

66.05.03.05 Dispozitive si echipamente medicale 1.488,00 1.488,00 100 
66.05.04.01 Asistenta medicala primara 20.569,03 20.532,55 99,82 
66.05.04.02 Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 4.828,00 4.821,60 99,87 
66.05.04.03 Asistenta medicala stomatologica 508,22 507,14 99,79 
66.05.04.04 Asistenta medicala pentru specialitati 

paraclinice 2.349,10 2.346,21 99,88 
66.05.04.05 Asist.medic.in centre 

med.multifunctionale(serv. med. de recuperare) 379,21 379,01 99,95 
66.05.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si 

transport sanitar 14.003,00 14.003,00 100 
66.05.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 

79.115,00 79.071,36 99,94 
66.05.07 Ingrijiri medicale la domiciliu 

93,00 93,00 100 
66.05.11 Prestatii medicale acordate in statele 

membre UE  190,97 190,96 99,99 
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 Bugetul alocat în anul 2009 pentru serviciile medicale este mai mare cu 19.971,38 mii lei decât 
bugetul alocat în anul 2008, ceea ce reprezinta o crestere faŃa de anul 2008 cu 10,28%. 

In ceea ce privesc cheltuielile efectuate pentru prestari servicii cu caracter medical  în slujba 
asiguraŃilor, din analiza darii de seama încheiata de CJAS Teleorman la data de 31 decembrie 2009, 
situaŃia se prezinta astfel: 
 FaŃa de o prevedere de 174.310,06 mii lei au fost efectuate plaŃi  în suma de 172.900,25 mii lei în 
procent de 99,19%. 
 Cele 13 domenii de asistenŃa medicala finanŃata în anul 2009 din bugetul FNUASS la nivelul 
CJAS Teleorman, numai la 4 asistenŃe medicale s-au înregistrat realizari de 100% (servicii medicale de 
hemodializa si dializa perotoneala; dispozitive si echipamente medicale; servicii de urgenta 
prespitalicesti si transport sanitar si ingrijiri la domiciliu) la celelalte domenii nerealizarile fiind cuprinse 
între 0,01 si 8,35% (8,35% la medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele 
nationale cu scop curativ si 4,53% la materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu 
scop curativ) . 
 In total cheltuieli cu servicii medicale ponderea o deŃin cheltuielile cu serviciile medicale în 
unitaŃi sanitare cu paturi cu 45,73%, urmata de medicamente cu si fara contribuŃie personala cu 18,41%, 
asistenŃa medicala primara cu 11,86% si serviciile de urgenŃa prespitalicesti si transport sanitar 8,10%. 
 Decontarea serviciilor medicale în anul 2009 s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare aprobate 
pe fiecare domeniu de asistenŃa medicala si conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii 
medicale. 
 In cursul anului 2009 au fost luate masuri pentru eficientizarea cheltuielilor pentru prestari 
servicii cu caracter medical între furnizorii de acelasi tip de asistenŃa medicala astfel: 
 - în domeniul asistenŃei spitalicesti, realizarea de servcicii medicale peste valoarea de contract a 
stat la baza repartizarii creditelor bugetare alocate la rectificarea bugetara sau prin deblocarea rezervei 
de la nivelul CNAS. 
 
3. Asigurarea accesului asiguratilor 
 
- Referitor la cheltuielile pentru asistenŃa sociala: 
 In anul 2009 au fost depuse de angajatori un numar de 1603 cereri in valoare 2.243 mii lei. Au fost 
aprobate un numar de 1461 de cereri de restituire, insumand 2062,38 lei si s-au facut plati in valoare de 
5.050 mii lei din care 3.199 mii lei din anii predecenti si 1.851 mii lei din anul 2009. Au fost respinse 
142 cereri insumand 180 mii lei. 
- Situatia acoperirii cu medici de familie : 
   - necesar medici de familie 192  
   - medici de familie existenti 175 in contract cu CAS TR cu liste propri si o conventie de medic nou 
venit 
- Situatia acoperirii cu medici specialisti –clinic : 

          -necesar medici specialisti     156 
         - existenti                                 136 

- Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu : 
In anul 2009 CAS Teleorman a incheiat contracte de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la 

domiciliu cu 5 furnizori. Acestia au acordat ingrijiri la domiciliul unui numar de 104 de asigurati. 
Asiguratii  au avut acces la aceste ingrijiri pe baza recomandarilor de la medicul specialist din 
ambulatoriul de specialitate sau a medicului specialist din spital, la externare, pentru afectiunile 
nominalizate in Normele la Contractul Cadru pe 2009. 
- Boli cronice : 

Asiguratii cu boli cronice au avut acces permanent la medicamente specifice, prin dimensionarea 
corecta a fondului de medicamente acordate acestor boli si prin activitatea Comisiilor teritoriale de 
Specialitate. 
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Nu au existat liste de asteptare decat in cazul Hepatitelor cronice. 
Au fost trecuti prin comisiile teritoriale si de la nivelul CNAS un numar de   1357   pacienti astfel: 
-          Stari post transplant = 26 
- Hepatite cronice = 140 
- Ciroze =11 
- Poliartrita reumatoida = 4 
- Artropatia psoriazica = 3 
- Spondilita anchilozanta = 1 
- Artrita juvenila = 3 
- Psoriaxis cronic sever = 10 
- Tumori hipofizare zu expansiune supraselara = 2 
- Tumori neuroendocrine = 2 
- Tulburari de nutritie si metabolism = 4 
- Oncologie G10 = 433 
- Oncologie P3 = 78 
- Demente = 229 
- Neurologie = 146 
- Bolnavi cu proceduri interventionale percutane(Stent) = 55 
- ADHD = 35 
- Scleroza multipla = 2 
- Arteriopatii = 15 
- Diabet zaharat = 158 

In privinta pacientilor cu insuficienta renala cronica, exista un numar de 165 pacienti cuprinsi in 
programe de supleere a functiei renale prin dializa, din care 132 pacienti cu hemodializa si 33 pacienti 
cu dializa peritoneala. Nu exista nici un pacient pe lista de asteptare la dializa. 
- Dispozitive medicale 

In cursul anului 2009 au fost depuse un numar de 4499 cereri pentru procurarea unor dispozitive 
medicalle destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale. 

Datorita fondurilor insuficiente, au fost eliberate un numar de 2021 decizii, reprezentand cereri 
curente pentru dispozitive de protezare stomii si incontinenta urinara, insuficienta respiratorie, copii si 
urgente. Pe lista de asteptare a anului 2009 au ramas un numar de 2478 cereri neonorate. 
 

4. Prevenirea imbolnavirilor. 
- Imunizari  

Tipul de vaccin Nr. persoane 
imunizate 

Nr. doze 
administrate 

Indice de 
acoperire 

Observatii 

B.C.G 2895 2895 100%  
V.P.O. 9525 16372 96%  
D.T.P. 8875 13320 96%  

H.B.Ped. 6204 8780 95%  
HEP.B.Adulti 5380 5380 100%  

D.T.P.-H.B 1500 1500 100%  
V.V.R 2106 6400 95%  

Rubeolic 3450 3450 100%  
R.R.O. 6246 8670 95%  
D.T. 8844 8510 95%  

V.T.A. 2150 2150 100%  
d.T 2400 2400 100%  

A.G. 26900 26900 100%  
Total 86475 106727   
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- TBC 
Incidenta - 480 cazuri 
Prevalenta-927cazuri 
 
Incidenta din  prevalenta=52% 
Incidenta totala=221‰oo 
 

-   Buco dentar – necesar servicii profilactice buco dentare pe an = 630000,    
                         - realizat 2009 – 4075, plafonul alocat acestui tip de asistenta fiind redus. 
- analiza situatiei cazurilor cu TBC luate în evidenŃa pentru aplicarea tratamentului strict supravegheat 
prin comparatie cu numarul total de cazuri noi depistate cazuri cu TBC luate în evidenŃa pentru aplicarea 
tratamentului strict supravegheat de medicul de familie în numar de 233, dintr-un total de 435 de noi 
cazuri depistate si confirmate 

 
5. Investigarea satisfactiei asiguratilor si furnizorilor 
 

In decursul anului 2009 s-au administrat 2 tipuri de chestionare, 1 pe semestru pe un numar de 
800  asigurati beneficiari de servicii medicale spitalicesti si de medicina primara. 
 Intrebarile au fost cu raspuns preformulat si ultima cu raspuns deschis. 
 Aceste chestionare au fost aplicare asiguratilor care se aflau in cabinetele furnizorilor de servicii 
medicale in relatie contractuala cu CAS Teleorman, precum si celor care au accesat biroul relatii cu 
publicul din cadrul institutiei noastre. 

Esantionul avut in vedere a cuprins asigurati cu varsta intre 18-70 ani, cu o larga paleta in ceea 
ce priveste pregatirea profesionala, provenind atat din mediul urban dar si din cel rural. 
 
 Au fost cuprinse mai multe aspecte: ingrijiri, interesul  furnizorului pentru starea de sanatate a 
pacientilor, amabilitate, comunicarea, claritatea  informatiei.              
Rata raspunsurilor a fost de 57% desi s-a respectat anonimatul. 
 
 Concluzii-doleante ale beneficiarilor de servicii medicale: 
 -Conditii mai bune; 
 -Sa existe mai multe medicamente; 
 -Sa existe mai multa consideratie pentru bolnav; 
 -Bani mai multi pentru curatenie; 
 -Conditii de cazare mai bune, mai ales la grupurile sanitare; 
 -Conditii de hrana mai bune; 
 -Infirmierele mai atente; 
 -Lenjerie, medicamente, dezinfectante; 
 -Medicamentele sa fie acordate integral de spital, plata mai buna pentru personalul medico-
sanitar; 
 -Aparatura mai performanta; 
 -Apa calda curenta in pediatrie si conditii mai bune pentru mamici. 
 
 Opiniile la chestionarele privind medicina primara, sunt in general favorabile, in proportie de 
80%, singurele nemultumiri exprimate fiind legate de excesiva birocratizare a actului medical care 
ocupa prea mult din timpul alocat consultatiei unui pacient si in legatura cu accesul greoi la 
medicamente in ambulatoriu, in special in mediul rural. 
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B. Analiza realizarii obiectivelor pentru eficientizarea activitatii 
casei de asigurari de sanatate 

 
6. Eficientizarea resurselor umane si materiale 
 In anul 2009, fluctuatia de personal a fost relativ scazuta, inregistrandu-se  doua angajari, respectiv 
– PDG si Director Executiv al DME si incetarea raporturilor de munca si de serviciu la 6 salariati, din 
care  4 salariati au incetat raporturile de munca si serviciu prin pensionare. 
 Avand in vedere ca nu s-au mai putut organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante conform 
art. 1 din OUG 223/2009, activitatea in domeniile din care s-au vacantat posturile s-a desfasurat cu 
greutate. 
 Conform OPCNAS 1639/17.02.2009 la nivelul CAS Teleorman a avut loc reorganizarea activitatii  
urmarindu-se eficientizarea resurselor umane prin luarea de masuri pentru planificarea acestora prin 
dimensionarea cat mai aproape de nivelul necesitatilor a directiilor, serviciilor, birourilor si 
compartimentelor. 
 In domeniul perfectionarii personalului in anul 2009 un nr. de 13 salariati ai CAS Teleorman au 
participat la cursurile de perfectionare organizate de CNAS, astfel : 7 cu functii de conducere si 6 cu 
functii de executie. 

Ponderea relativ mica a personalului care a beneficiat de cursuri de perfectionare s-a datorat 
insuficientei alocarilor bugetare pentru acest capitol. 
  
     -analiza masurilor de eficientizare a cheltuielilor de administrare a fondului naŃional unic de 
asigurari sociale de sanatate 
Cheltuielile de administrare a fondului în anul 2009 : au fost prevazute credite bugetare în suma de 
3.246 mii lei, s-au efectuat plaŃi în suma de 3.244,19 mii lei, în procent de 99,94%: 
In structura acestea sunt: 
                                                          mii lei 

Denumire indicator Prevedere 
an 2009 

Realizat 
an 2009 

% 

Cheltuieli personal 2.266 2.265,22 99,97 
Cheltuieli materiale 980 978,97 99,89 
Cheltuieli de capital 0 0 - 
TOTAL 3.246 3.244,19 99,949 

 
De remarcat este faptul ca în anul 2009 nu au fost efectuate plaŃi peste limitele legale aprobate prin 
buget de catre ordonatorul principal de credite, la nici un titlu, articol, aliniat. 
Cheltuielile de administrare a fondului reprezinta 1,79% din total cheltuieli. 
In totalul cheltuielilor materiale, ponderea o deŃine plata chiriei catre proprietarul cladirii reprezentând 
69,26%. 
1. Stabilirea programului anual de achiziŃii publice, conform prevederilor OUG 34/2006. 
        AchiziŃiile publice efectuate în anul 2009 au la baza programul anual de achiziŃii publice pentru  
produse,servicii si lucrari aprobat de ordonatorul secundar de credite, iar pentru cheltuielile de capital, 
nu a existat prevedere bugetara pentru anul 2009. PlaŃile efectuate s-au încadrat în  bugetul anual aprobat 
atât la cheltuieli materiale (978,97 mii lei) . 
2. Elaborarea si întocmirea documentelor legale pentru efectuarea achiziŃiilor publice . 
           Toate cazurile de achiziŃii publice au fost justificate prin referate de necesitate aprobate de 
conducerea CAS, care au fundamentat necesitatea si opotunitatea cheltuielilor de investiŃii si achiziŃiilor 
de bunuri. Toate achiziŃiile au fost efectuate cu respectarea procedurilor reglementate prin OUG 34/2006 
si a normelor de aplicare. Au fost aplicate prevederile acestei ordonanŃe cu privire la libera concurenŃa, 
transparenŃa si tratamentul egal acordat ofertanŃilor. S-au desfasurat 60 de proceduri de cumparare 



 17 

directa in SEAP pentru achizitionarea de produse, servicii si lucrari, in valoare totala de 75143,64 lei, 
reprezentand un procent de 32,41% din bugetul  care se supune prevederilor OUG34/2006 (cu exceptia 
articolelor bugetare de ex.”chirii”, etc, exceptate de la  aplicarea ordonantei). 
3. Primirea si recepŃia marfii. Pentru primirea si recepŃia produselor, serviciilor sau a lucrarilor s-a 
constituit comisii, care întocmesc procesele verbale de recepŃie calitativa si cantitativa, respectiv de 
terminarea lucrarilor sau finale. Nu au fost cazuri în care sa fie diferenŃe între produsele, serviciile sau 
lucrarile contractate si livrate sau executate. 
4. Realizarea  lucrarilor de reparaŃii curente la cladiri. Pentru reparaŃii curente pe anul 2009  nu a existat 
prevedere  bugetara. 
5. Respectarea prevederilor legale în legatura cu angajarea, ordonanŃarea si plata cheltuielilor materiale 
si de capital. Angajarea, ordonanŃarea si plata cheltuielilor materiale si de capital s-a facut în 
conformitate cu prevederile legale date prin OMF 1792/2002 si OMF 522/2003. Plata acestora a fost 
efectuata numai dupa ce angajamentele bugetare si ordonanŃarile la plata au fost aprobate si a fost 
executata viza de control financiar preventiv de cei nominalizaŃi de conducerea CAS Teleorman. 
6.Utilizarea eficienta a mijloacelor de transport din dotare. Conform prevederilor legale în vigoare, 
cotele alocate pentru  autoturisme si justificarea consumurilor au fost urmarite zilnic prin eliberarea 
foilor de parcurs si întocmirea FAZ-urilor pentru fiecare autoturism în parte, în vederea utilizarii 
eficiente a  acestora. Consumul de combustibil pe anul 2009 a fost de 8,022 tone benzina, faŃa de 12,6 
tone cota alocata. 
 
AcŃiunile de audit au fost orientate în principal, în doua direcŃii carora li s-a alocat si cea mai mare 
parte a capacitaŃii de audit  (zile / auditor). 

Auditarea obiectivelor si operaŃiunilor, activitaŃilor sau acŃiunilor asociate acestora, efectuate în 
cadrul instituŃiei. 

Interventii la fata locului la furnizorii de servicii medicale – in cadrul misiunilor de audit  
desfasurate la compartimentele de decontare a serviciilor medicale ale CAS Teleorman.  

In perioada de raportare - anul 2009- nu au fost cazuri de modificari ale planului anual de audit 
intern.  

In activitatea de planificare a activitatii de audit, compartimentul audit public intern  a pornit de 
la evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati sau operatiunii, de la deficientele constatate 
anterior si prezentate in rapoartele de audit, de la alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati 
sau abateri aparute in cadrul CAS Teleorman. 

Planificarea activitatii de audit a pornit in principal de la identificarea activitatilor auditabile, de 
la  stabilirea obiectivelor actiunilor de auditare pe baza carora sa stabilit strategia de audit pe termen 
lung sau mediu. Pe baza acestora s-a facut repartizarea activitatilor auditabile pe termen scurt(anual). 

In activitatea de fundamentare a planului anual de audit intern s-a pornit de la analiza de risc 
intocmita pentru fiecare activitate supusa auditarii, care are ca scop dentifice riscurile care pot apare in 
stuctura auditata, sa identifice daca controalele interne pot preveni, elimina sau minimiza riscurile. 

Pentru cele 13 misiuni de audit nominalizate in planul anual de audit pe anul 2009 au fost 
elaborate analize de risc cu referat de justificare. 
Pe perioada de raportare care face obiectul prezentului raport au fost: 
- planificate :13 misiuni 
- realizate    :13 misiuni 
 
Nu au fost misiuni de audit  care au necesitat extinderea la persoane fizice sau juridice  aflate in relatie 
cu CAS Teleorman la care sa fie aplicabile prevederile art.16.alin.5 . din Legea nr.672/2002 privind 
auditul public intern. 
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7. Analiza masurilor si stadiului de dezvoltare a tehnologiei informatiei 
Sistemul Informatic  al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman este orientat pentru a pune la 

dispozitie instrumentele necesare realizarii intr-un mod eficient a activitatilor desfasurate in CJAS 
TELEORMAN.  

In anul 2009 principala activitate din domeniul tehnologiei informatiei a fost implementarea 
modulelor SIUI. Activitatea s-a desfasurat pe tot parcursul anului, unele dintre module fiind 
implementate in citeva luni, iar altele nu sunt finalizate nici in acest moment ( Evidenta Asigurati, de 
exemplu). Cauzele care au determinat acesta situatie ( nefiunalizare) au fost in principal complexitatea 
modulelor, datele care se incarca si prelucreaza in aceste module, datele istorice, suportul tehnic acordat 
de firma HP prin intermediul SIVECO. 

O alta activitate importanta desfasurata in anul 2009, mai bine zis finalizata, a fost mutarea 
DATA CENTER , impusa de mutarea sediului CJAS. A trebuit refacuta structura retelei locale 
(cablarea), reamenajarea spatiului unde au fost amplasate serverele, pornirea grupului electrogen, care 
desi functioneaza cu probleme, si-a demonstrat utilitatea, datorita deselor intreruperi ale alimentarii cu 
tensiune elecrica. 

In acest moment  situatia  DATA CENTER este urmatoarea (conform cu specificatiile tehnice 
din proiectul HP ): 
- s-au reamenajat spatiile necesare 
- s-a finalizat instalatia de climatizare ( s-au montat cele 2 aparate AC ) 
- s-a realizat separarea alimentarii cu energie electrica 
- a fost instalata antena pentru comunicatii de catre STS si s-a realizat conexiunea cu CNAS 
- s-a facut cablarea retelei CAS Teleorman si a devenit disponibila pentru a fi folosita 
- s-a montat si pornit grupul electrogen 

Biroul Servicii Informatice   s-a implicat in majoritatea activitatilor desfasurate in CAS 
Teleorman prin acordarea de asistenta tehnica de specialitate in utlizarea aplicatiilor SIUI  si a altor 
aplicatii (gen Micrososoft Office), intretinerea si actualizarea structurilor de date utilizate de CAS 
Teleorman in conformitate cu normele de aplicare  ale diferitelor prevederi legislative si prin mentenanta 
pentru tehnica de calcul din dotare. 
Activitati specifice desfasurate: 
- intretinerea fisierelor cu date si salvarea lor periodica 
- intretinere pagenie WEB a CAS Teleorman 
- Internet si posta electronica  
- intretinerea serverului de mail, care este sub sistemul de operare LINUX  
- intretinerea si actualizarea site-lui propriu al CAS Teleorman, astfel incit sa ofere informatii utile 
asiguratilor, asiguratorilor si furnizorilor de servicii medico-farmaceutice. 
- furnizarea de nomenclatoare  generale SIUI (lista de medicamente, DCI si boli, medici, etc.) si 
personalizari pentru furnizorii de servicii medico-farmaceutice  
- s-a continuat colaborarea cu alte institutii locale abilitate  pentru evidenta persoanelor asigurate (CASA 
DE PENSII, AJOFM, DIRECTIA DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI, etc.)  
- licentele software au fost actualizate si sau cumparat  licente noi pentru programele antivirus 
- activitati lunare curente: 
- incarcarea raportarilor furnizorilor de servicii medico-farmaceutice 
- preluarea bazelor de date necesare , de la insttutiile cu care sunt incheiate protocoale de colaborare  
- validarea listelor de pacienti si obtinerea rapoartelor corespunzatoare  
- s-a configurat un server de comunicatii ( bazat pe Win Server 2003 + EXCHANGE ), un server de 
fisiere, s-a efectuat Intretinerea si administrarea tuturor echipamentelor sistemului informatic: servere, 
statii de lucru, imprimante, retea, etc. (de mentionat ca nu exista un contract de service pentru tehnica de 
calcul). 
In proportie de 90% structurile de date folosite de CAS Teleorman  provin din SIUI. 
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C. Analiza stadiului realizarii obiectivelor stabilite pentru 
eficientizarea relatiilor cu furnizorii 
8. Analiza activitatii de monitorizare a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale 

Urmarirea derularii contractelor de furnizare servicii medicale a avut la baza clauzele 
generale si cele specifice prevazute în contracte, precum si obligaŃiile asumate de catre partenerii de 
contract prin semnarea acestora. 

Astfel, urmarind respectarea disciplinei financiare, au fost efectuate verificari în ceea ce priveste 
suprapunerea între serviciile medicale efectuate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitaŃi clinice 
si paraclinice si serviciile efectuate pacienŃilor spitalizaŃi.  

Decontarea serviciilor medicale s-a facut respectând termenele stabilite în contractele încheiate 
cu furnizorii de servicii medicale, având la baza raportarile acestora. 
Pentru ambulatoriul clinic, paraclinic, recuperare, medicina  primara  si farmacii  s-a utilizat sistemul 
informatic unic integrat care permite evidenŃa pe C.N.P. a consultaŃiilor si serviciilor, precum si 
verificarea documentelor justificative (bilete de trimitere). 

În cazul ambulatoriului clinic numarul de puncte decontate în 2009  a fost de 6.249.220 iar în 
cazul ambulatoriului paraclinic valoarea serviciilor validate si decontate este de 2.227,99 mii RON . 

Ca o particularitate,in anul 2009 au fost alocate si credite de angajament pentru servicii medicale 
paraclinice cu plata in anul 2010, in valoare de 200 mii lei, deci valoarea totala a contractelor incheiate 
in anul 2009 a fost de 2.428 mii lei. 
Principalele cauze ale invalidarii au fost: 
- erori de C.N.P; 
- parafe incorecte 
- raportarea unor pacienti neasigurati 
- depasirea valorii de contract. 

La asistenta medicala primara decontarea serviciilor medicale s-a facut in termenul legal 
stabilit prin contractele incheiate cu furnizorii de servicii medicale.,avandu-se la baza raportarile 
acestora,neexistand situatii de aplicare de sanctiuni..Au fost raportate si decontate in cursul anului 2009 
un numar de 4.061.637,23 puncte per capita in val. de 16.652.712,643 lei si un numar de 1.068.857 
puncte per serviciu in valoare de 1.603.285,50 lei. 
Ca aplicatie informatica s-a folosit sistemul unic integrat. 

La medicina dentara sumele contractate in anul 2009 au fost de 507mii lei si s-a platit  506,65 
mii lei. La contractare s-a tinut cont de bugetul existent si de necesarul de medici dentisti pe judet. 
În cazul asistenŃei medicale spitalicesti serviciile medicale acordate în 2009 în valoare de 79.115 mii 
lei au fost decontate in totalitate. 

Ca o particularitate pentru activitatea anului 2009 au fost alocate prevederi pentru credite de 
angajament in valoare de 5.096 mii lei , contractate in totalitate cu furnizorii de servicii medicale 
spitalicesti , acestea urmand a fi decontate in anul 2010. 
Astfel valoarea totala a serviciilor medicale spitalicesti contractate in anul 2009 a fost in suma de 
84.210,99 mii lei  

Serviciile medicale de urgenŃa si transport sanitar contractate in anul 2009 in valoare de 
14.003 mii lei au fost decontate in totalitate. 

Ca o particularitate pentru activitatea anului 2009 au fost alocate prevederi pentru credite de 
angajament in valoare de 626 mii lei , contractate in totalitate cu Serviciul de Ambulanta, acestea 
urmand a fi decontate in anul 2010. 

Astfel valoarea totala a serviciilor medicale de urgenta contractate in anul 2009 a fost in suma 
totala de 14.629 mii lei. 

Termenele de raportare stabilite prin norme au fost respectate de furnizori, neexistând situaŃii în 
care sa fie aplicate sancŃiuni. 
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De asemenea, instituŃia noastra a respectat termenele de decontare stabilite prin contractele 
încheiate. 

La negocierea contractelor s-au avut în vedere clauze generale si specifice, propuse de CAS 
Teleorman si acceptate de furnizori. 
Servicii de ingrijiri la domiciliu 
Activitatea desfasurata in anul 2009 a intimpinat dificultati datorita bugetului insuficient alocat. 
a) Ambulatoriu de specialitate clinic 

Contractarea serviciilor medicale ambulatorii de specialitate pentru ambulatoriul clinic, 
respectând încadrarea în prevederile bugetare aprobate acestui subcapitol al asistenŃei medicale, a 
urmarit : 
- rezolvarea incompatibilitaŃilor în ceea ce priveste modul de acordare a serviciilor ambulatorii de catre 
medicii cu norma de baza într-o secŃie de spital; 
- analiza numarului necesar de medici de specialitate la nivelul judeŃului în funcŃie de evaluarea 
serviciilor medicale raportate în anul 2008. 

Numarul de norme contractate – 76 a fost sub numarul necesarul de 105 stabilit în raport cu 
criteriile de normare aprobate prin Ordinul M.S. 208/2002. SituaŃia normelor contractate la nivelul 
judeŃului cu desfasurare pe specialitaŃi si tipuri de furnizori conform Anexei 8, releva distribuŃia 
neuniforma în teritoriu a medicilor de specialitate cu concentrare în resedinŃa de judeŃ. 
Avantaje si dezavantaje: 

FuncŃionarea în paralel a ambulatoriilor de spital si a ambulatoriilor private indiferent de 
forma de organizare, cabinete medicale sau societaŃi comerciale medicale, a creat cadrul concurenŃial 
specific sistemului de asigurari de sanatate ce a determinat îmbunataŃirea accesului populaŃiei la 
serviciile de sanatate, dar si riscul inducerii unei cereri crescute de servicii medicale, urmare cresterii 
ofertei acestora, motiv pentru care un obiectiv principal al activitaŃii serviciului îl reprezinta acŃiunile de 
evaluare si control al serviciilor medicale raportate. 
b) Ambulatoriul de specialitate paraclinic 
Ierarhizarea furnizorilor de servicii paraclinice si stabilirea valorilor de contract s-a facut în baza 
criteriilor de selecŃie stabilite prin Ordinele 416/ 428/2009. Bugetul alocat acestui segment este de 2.228  
mii RON  plus credite de angajament in valoare de 200 mii lei.  
DisfuncŃionalitaŃi 

Deficitul de medici de specialitate pentru specialitaŃi paraclinice, îndeosebi în alte localitaŃi decât 
resedinŃa de judeŃ, a determinat menŃinerea în activitate a medicilor pensionari. 
c) AsistenŃa medicala spitaliceasca 

La negocierea contractelor furnizorii de servicii spitalicesti au depus propunerile lor de cheltuieli 
pentru anul 2009,  însa la baza negocierii au stat indicatorii specifici de contractare si bugetul aprobat cu 
acesta destinaŃie. SituaŃia privind sumele contractate cu furnizorii sunt prezentate în Anexa 3. 
Rectificarile bugetare intervenite în cursul anului 2009 au permis cresterea numarului de cazuri 
contractate iniŃial dar nu in masura acoperiri in totalitate a indicatorilor realizati, inregistandu-se 
depasiri ale valorilor de contract. 
d) Servicii de urgenŃa prespitalicesti si de transport sanitar 

Pentru perioada ianuarie-aprilie 2009 au fost incheiate acte aditionale  decontate din fondul cu 
destinatia « Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar »  

La negocierea contractului pentru 2009 cu Serviciul JudeŃean de AmbulanŃa s-au formulat 
obiecŃii din partea furnizorului, motivate prin : 
- valoarea contractului nu acopera funcŃionarea serviciului de ambulanŃa pentru întreg anul ; 
- imposibilitatea acoperirii cheltuielilor de personal pe parcursul întregului an; 
- imposibilitatea acoperii cheltuielilor materiale, în cadrul carora ponderea cea mai mare o au cheltuielile 
cu combustibilul si piesele de schimb pentru autosanitare. 
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Aceste obiecŃii au stat la baza solicitarilor de rectificare a bugetului adresate ordonatorului 
principal de credite, solicitari care au fost aprobate, ceea ce a permis contractarea unui numar mai mare 
de servicii fata de contractul initial. 

e)Servicii de furnizare medicamente necesare in tratamentul ambulatoriu          
În anul 2009 consumul  medicamentelor cu si fara contribuŃie personala în tratamentul 

ambulatoriu a fost de 56.291,69 mii lei, din care pentru medicamente gratuite si compensate 48.391,00 
lei, iar pentru medicamente prescrise în tratamentul  bolilor cronice cu aprobare CNAS 3.741,53 mii lei. 

Începând cu 01.03.2009 s-au încheiat acte adiŃionale la contractele existente pentru furnizarea de 
medicamente corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B cu procent de compensare de  90% din 
pretul de referinta al medicamentelor din aceasta sublista , pentru pensionarii cu venituri realizate numai 
din pensii de pana la 600 lei /luna iar de la 01.07.2009,  s-a trecut la nivelul pensiei de pana la 700 lei 
/luna. Valoarea  medicamentelor eliberate  pe anul 2009  pentru aceasta categorie de asigurati a fost  de 
4.159,16 mii lei , din care : 
- cota de 50% suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate este de -
2.322,86 mii lei 
- cota de 40%  suportata din transferuri  din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate - 1.836,30 mii lei. Valoarea medicamentelor eliberate pe 
programe de sanatate in anul 2009 este de 10.889,19 mii lei din care: 

- P5 (DIABET ZAHARAT) - 4.052,47 mii lei 
- P1A(HIV-SIDA)- 476,10 mii lei; 
- P3 (ONCOLOGIE)- 5.342,10 mii lei; 
- P6.4(MUCOVISCIDOZA)- 118,36 mii lei; 
- P6.5(SCLEROZA MULTIPLA)- 11,01 mii lei; 
- P9.7(POSTTRANSPLANT) - 549,94 mii lei; 

Materiale sanitare –(teste de automonitorizare)- 339,20 mii lei. 
În anul 2009, s-a decontat: 

- suma de 31.837,83 lei, reprezentând obligaŃii de plata pentru medicamente cu si fara contributie 
personala pe lunile  noiembrie si decembrie 2008 si ianuarie-mai 2009; 

- suma de 10.765,46 lei, reprezentand obligatii de plata pentru medicamentele pe programe de 
sanatate pe lunile august-decembrie 2008 si ianuarie-august 2009; 

- suma de 400,98, reprezentand obligatii de plata pentru materiale sanitare (teste de 
automonitorizare), pe lunile noiembrie-decembrie 2008 si ianuarie-mai 2009; 

Soldul facturilor reprezentând medicamente eliberate si inregistrate ca obligatii in termen legal de plata 
la 31.12.2009, confirmat în baza extraselor de cont pe fiecare furnizor de medicamente aflat in relatie 
contractuala cu CASTR la aceasta data, este de: 

-   medicamente cu si fara contributie personala - 21.606,20 lei; 
-   medicamente pentru bolile cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop 

curativ -2.189,88 lei; 
-   materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ- 95,07 lei. 

Obligatii peste termenul legal de plata la 31.12.2009 sunt urmatoarele: 
-   medicamente pentru bolile cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ 
– 654,17 mii lei; 
- materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ – 95,03 mii lei. 

 Contractele si actele aditionale au fost incheiate la termenele stabilite fara a inregistra intarzieri 
in incheierea acestora si in comunicarea catre asigurati  a farmaciilor si punctelor de lucru existente in 
contract cu CAS TR.  
 S-a monitorizat si urmarit zilnic si lunar derularea contractelor cu furnizorii de medicamente. La 
fiecare raportare efectuata de furnizori, s-a verificat exactitatea precum si legalitatea  sumelor raportate 
in documentele justificative depuse la CASTR in vederea decontarii si concordanta datelor raportate pe 
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suport magnetic in sistemul informatic, respectiv SIUI-ul, urmarindu-se respectarea prevederilor legale 
in ceea ce priveste procesul de verificare al raportarilor depuse lunar de catre furnizorii de medicamente 
necesare in tratamentul ambulatoriu aflati in relatie contractuala cu CATR. 
 Controlul datelor raportate in vederea decontarii s-a efecuat lunar, urmarindu-se incadrarea 
platilor in limita bugetului aprobat pe 2009 , respectandu-se termenele de plata prevazute in contract . 
 In activitatea de monitorizare a evolutiei consumului de medicamente in ambulatoriu, au fost 
avute in vedere  urmatoarele informatii (care au fost afisate si pe site-ul CAS TR urmarind accesul la 
informatii al asiguratilor): 
-              modificari la contractul cu furnizorii de medicamente, conform legislatiei in vigoare la acea 
data;  
-            valoarea medicamentelor cu si fara contributie personala necesare in tratamentul ambulatoriu, 
eliberate de fiecare farmacie din judet aflata in relatie contractuala cu CASTR – zilnic ; 
- valorea medicamentelor incluse in programele  nationale de sanatate cu scop curativ, eliberate 
de fiecare farmacie din judet aflata in relatie contractuala cu CASTR – zilnic ; 
- valoarea medicamentelor  pentru pensionari cu venituri mai mici de 700 lei, eliberate de fiecare 
farmacie din judet aflata in relatie contractuala cu CASTR – zilnic ; 
- valoarea materialelor sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, 
eliberate de fiecare farmacie din judet aflata in relatie contractuala cu CASTR – zilnic ;   
- -lista farmaciilor care elibereaza sau nu medicamente -zilnic, in baza comunicarii si raportarii 
de catre furnizori a consumului de medicamente . 
 La fiecare raportare efectuata de furnizori, s-a verificat concordanta datelor raportate atat pe 
support magnetic cat si pr documentele justificative depuse de catre acestia la CASTR, urmarindu-se 
respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste realitatea si legalitatea datelor cuprinse in raportare. In 
cursul anului 2009 au fost încheiate un numar de 57 contracte si   628  acte adiŃionale cu furnizorii de 
medicamentein tratamentul ambulatoriu. 
 In anul 2009 s-au efectuat un numar total de 273 de controale, din care 217 controale la furnizorii 
de servicii,43 de controale la persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia de asigurari de 
sanatate la FUNASS si 13 controale la persoane juridice sau fizice ai caror salariati beneficiaza de CM 
conform OUG nr.158/2005.  
 In urma controalelor efectuate s-au imputat furnizorilor de servicii sume incasate nejustificat  la 
ondul national unic de asigurari sociale de sanatate in valoare totala de 214081,54 lei. Valoarea sumelor 
restituite de furnizorii de servicii fiind de 43722.54 lei, din care:37174.35 lei din anul curent si 6548.19 
lei din anii precedenti. 
 Situatia detaliata privind numarul de controale efectuate ,sumele imputate precum si sumele 
recuperate pe fiecare tip de furnizor de servicii, persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia de 
asigurari de sanatate la FUNASS si persoane juridice sau fizice ai caror salariati beneficiaza de CM 
conform OUG nr.158/2005 este prezentata in anexa nr.4. 
 
9. Rezolvarea litigiilor cu furnizorii si analiza modalitatii de rezolvare cu propuneri de imbunatatire a 
legislatiei si de eficientizare a activitatii acestora. 

Diferendele aparute in cursul derularii contractelor de furnizare de servicii medicale au fost 
solutionate pe cale amiabila, in proportie de 100 % . 

In urma contestatiilor depuse de furnizorii de servicii medicale, facute la actele de control 
intocmite de serviciul specializat, contestatii respinse in marea lor majoritate deoarece erau 
neintemeiate, se pot desprinde cateva propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, si anume: 
-la medicina primara, printre cauzele care duc la motivarea absentei medicului de familie din cabinet sa 
fie trecute si: 
- probleme medicale deosebite ( personale) 
- cursuri de specialitate 
 



 23 

D. Analiza stadiului de realizare a obiectivelor stabilite pentru 
eficientizarea relatiilor publice 
 
10. Ascultarea strategica prin analiza corespondenŃei ( petiŃiilor reclamaŃiilor,sugestiilor) atât cu 
publicul cât si cu furnizorii si prezentarea aspectelor semnalate. 
Numar apeluri TEL VERDE si modalitaŃi de solutionare a acestora  

In aceasta perioada au fost înregistrate 42 de apeluri TEL VERDE. Solicitarile de informatii au 
fost rezolvate fie in momentul apelului telefonic, fie, daca au necesitat un timp mai indelungat, 
asiguratul a fost instiintat telefonic in legatura cu raspunsul/informatia solicitata. 
 
AudienŃe , scrisori petenŃi  

In perioada de raportare s-au înregistrat un numar de 21 audienŃe la Presedinte-Director General, 
ponderea constituind-o solicitarile de dispozitive medicale necesare recuperarii unor deficiente 
functionale.  

La Compartimentul Relatii Publice au fost înregistrate, in perioada de raportare , un numar de 26 
petiŃii. 

Lunar, s-au intocmit situatii cu sugestiile/ intrebarile in functie de domeniile de interes care au 
rezultat atat din convorbirile telefonice cat si din petitii si audiente.In urma analizarii acestor rapoarte, 
conducerea CAS Teleorman a incercat sa intervina pentru a ameliora sau imbunatati chestiunile sesizate 
de catre asigurati.  
 
11. Analiza rezultatelor monitorizarii reflectarii în media locala a activitaŃii CAS si a furnizorilor 
de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si prezentarea  masurilor luate pentru 
rezolvarea aspectelor semnalate. 
Monitorizarea presei  

Imaginea C.A.S.Teleorman reflectata în media locala în anul 2009 este pozitiva , iar acest lucru 
rezulta din faptul ca presa nu a avut în toata aceasta perioada decât 2 luari de poziŃie cu accente critice la 
adresa C.A.S. concentrate într-un interval de timp foarte scurt, tema fiind bugetul insuficient alocat 
anumiti furnizori de servicii medicale. Tentativei (neconsistente de altfel) de a  prejudicia imaginea 
sistemului i s-a raspuns prompt , fiind demontata prin precizarile si dezminŃirile care au scos în relief 
datele eronate si neadevarurile pe care se baza .    
Evenimente de presa  

Organizarea de conferinŃe presa – în acest interval de timp au fost organizate 12 conferinŃe de 
presa care au avut un impact incontestabil pozitiv asupra reprezentanŃilor presei prezenŃi, mesajele 
transmise cu respectivele ocazii fiind bine receptate si corect reflectate în ediŃiile ulterioare ale jurnalelor 
precum si în inserturile din calupurile de stiri ale mediei audio si video.  
Interviuri : - pe posturile de radio si tv locale - au avut loc 21 interviuri în direct precum si 5 interviuri 
indirecte prin trimiterea raspunsurilor prin fax la intrebarile adresate in scris, in termen de 12 ore. 
         - in media scrisa – au avut loc 17 interviuri cu Presedintele-Director General  
Numar de comunicate de presa :  

Ori de câte ori au aparut noutaŃi si modificari legislative sau normative, pentru reluarea unor 
informaŃii utile asiguraŃilor, contribuabililor sau furnizorilor de servicii medicale, pentru a preveni sau 
corija tendinŃe cu un anumit grad de anormalitate, etc.   

Astfel in perioada la care facem referinta au fost date publicitatii un numar de 67 comunicate de 
presa in cele 4 publicatii locale, fara a se contracta spatiu publicitar. 
Colaborari/parteneriate : 

Directia de Sanatate Publica Teleorman, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor, Colegiul 
Medicilor Dentisti, Asociatia Judeteana de Medicina de Familie, Camera de Cormert si Industrie, 
Prefectura Teleorman, Consiliul Judetean, Primarii. 
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12. Analiza masurilor luate pentru informarea atât a publicului cât si a furnizorilor prin mijloacele 
media locale, despre drepturile si obligaŃiile ce le revin.modificarile legislative,activitatea CAS. 

Au avut loc informari asupra furnizorilor de servicii medicale trimestrial si ori de cate ori au 
existat noutati, astfel conducerea CAS Teleorman a sustinut, pe parcursul anului 2009, 11 sedinte de 
informare. 

Informarea publicului s-a facut atat prin media locala, prin interviuri si comunicate de presa cat 
si pe site-ul institutiei, care este updatat zilnic cu informatii noi, la adresa www.casstr.ro,  prin afisarea 
drepturilor si obligatiilor asiguratilor precum si a altor informatii de interes public (zilnic lista 
farmaciilor care mai elibereaza medicamente, furnizorii aflati in contract cu CAS Teleorman, programul 
zilnic si datele acestora de contact, serviciile acordate de furnizorii de servicii medicale,  comunuicate, 
noutati si modificari legislative, etc.). 

S-a raspuns prompt, conform legii, la toate cererile privind liberul acces la informatiile publice, in 
anul 2009 existand 5 asemenea solicitari de la persoane juridice Precizam ca solicitarile verbale curente 
(zilnice) ale reprezentantilor institutiilor media nu sunt contabilizate in acest raport, fiind trecute doar acelea 
care au avut ca temei expres al solicitarii Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

S-a informat prompt Directia Relatii Media, Relatii Publice si Purtator de cuvant despre alte actiuni 
si evenimente care au avut ca tema sistemul asigurarilor de sanatate si s-a incercat a se oferi partenerilor 
nostri (organisme mass media, asigurati sau furnizori de servicii medicale) informatiile solicitate in timp util. 

La nivelul bugetului nu exista un capitol distinct pentru activitatea de PR, fiind cunoscut faptul ca, 
pentru un bun impact in comunitate si o imagine pozitiva trebuie promovate neaparat si elementele de 
identitate vizuala, trebuie tiparite pliante si afise cu logo, slogan, etc. 
 
 

E. Analiza stadiului de realizare a altor obiective si activitati 
specifice perioadei propuse 
 
1.Audit intern 

Pentru domeniile auditate ,principalele constatari ,riscurile identificate , recomandarile si 
impactul recomandarilor asupra activitatii structurilor auditate au fost: 

1. Auditarea activitatilor din momentul alocarii fondurilor si pana la utilizarea lor finala 
pentru serviciile medicale si farmaceutice. 

a)Constatari- riscuri identificate: 

- Fisele postului pentru personalul care face parte din structura auditata sunt in concordanta cu revederile 
R.O.F. fiind actualizate la zi; 
- Procedurile de lucru si de control `au fost realizate tinandu-se seama de prevederile ROF si de ultimele 
modificari legislative. 
- Angajarea ,lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor s- a facut cu respectarea prevederilor 
.M.F. nr.1792/2002 si a O.M.F. nr. 522/2003. 
b) Principalele recomandari: 

- Respectarea prevderilor O.M.F.P.nr.522/2003, actualizarea permanenta a anexelor la deciziile de 
numire a persoanelor care acorda viza de control financiar preventiv, care se refera la denumirea 
operatiilor la care au dreptul sa acorde viza de control financiar preventiv aceste persoane. 

2.Analiza si evaluarea Bilantului Contabil si a Contului de Executie Bugetara. 

a)Constatari-riscuri identificate: 

- Datele prezentate in bilant, in anexele la bilant, precum si contul de executie bugetara corespund cu 
cele din evidenta contabila; 
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- Evidenta contabila -sintetica si analitica- este corecta, bazata pe documente justificative 
corespunzatoare,fiind organizata si tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu 
modificarile ulterioare; 
-  Nu sunt depasiri ale prevederilor bugetare in ceeace privesc platile; 
-  Sunt in stoc vignete cu vechime mare si inutilizabile; 

    

b)Recomandari: 

- Demersuri pentru lichidarea stocului de vignete; 
- Efectuarea inregistrarilor in contabilitate cronologic si sistematic numai pe baza actelor justificative; 

 

3.Analiza  si evaluarea sistemului de menegement, identificarea circuitului auditului si 
analiza sistemului de control la compartimentul Resurse Umane. 

a)Constatari-riscuri identificate: 

- Fisele postului intocmite pentru structura auditata corespund cu prevederile ROF. 
- S-a intocmit Registrul riscurilor pentru structura auditata parte a Registrului general al riscurilor 
intocmit la nivelul institutiei; 
- Exista un grafic de circulatie al documentelor specifice compartimentului auditat; 
- Au fost cazuri cand declaratiile contribuabililor intocmite pentru deducerile personale nu au fost 
insotite de toate documentele cerute de prevederile legale; 
- Acordarea salariilor de merit s-a facut cu respectarea prevederilor legale in limitele procentuale 
stabilite de lege, numai prin Ordin/Decizie a Presedintelui-Director-General; 
- Acordarea stimulentelor a fost facuta cu respectarea in general a prevederilor Ordinului nr.534/2006; 
- Au fost identificate riscuri care privesc in unele situatii neindeplinirea prevederilor legale cerute de 
art.215 alin.2 din Legea nr.95/2006, deasemenea si neindeplinirea obligatiilor de depunere a declaratiilor  
cu sume corecte   la celelalte organe abilitate. 
 

b)Recomandari:            

 - Respectarea in totalitate a prevederilor legale referitoare la acordarea salariului de merit, orelor 
suplimentare si a stimulentelor; 
 - Respectarea cu strictete a prevederilor legale in legatura cu depunerea declaratiilor nominale ce le 
revin angajatorilor conform art.215 din Legea  nr. 95/2006; 
 - Pentru celelalte contributii, compartimentele implicate vor lua masurile ce se impun, legate de 
categoriile de contributii ce urmeaza a fi virate, intocmirea si depunerea in termen  a declaratiilor la 
institutiile abilitate. 

 

4.Auditarea activitatilor  de prescriere,procurare si decontare a dispozitevelor medicale la 
C.A.S. Teleorman; 

a) Constatari-riscuri identificate: 
- Fisele postului pentrupersonalul care face din structura auditata  sunt actulizate si sunt in concordanta 
cu prevederile ROF. 
- Documentele depuse de asigurati in vederea procurarii dispozitivelor medicale sunt conforme cu 
prevederile legale; 
- Prescriptiile medicale au fost eliberate mnumai de medicii de specialitate; 
- Se constata ca acordarea dispozitivelor medicale s-a facut cu incadrarea in bugetul acordat; 
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b)  Recomandari: Respectarea in totalitate a prevederilor legale referitoare la prescrierea ,procurarea si 
decontarea dispozitivelor medicale; 

5.Analiza activitatii de evaluare a furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice. 

a) Constatari-riscuri identificate: 
- Activitatea de evaluare a furnizorilor s-a facut in urma solicitarilor facute de furnizori; 
- Persoanele nominalizate ca evaluatori indeplinesc cerintele Ordinului nr.325/2006; 
- Desfasurarea procesului de evaluare s-a facut  pe baza chestionarului de evaluare; 
 
b) Recomandari: Respectare cu strictete a prevederilor legale in legatura cu activitatea de evaluare a 
furnizorilor de servii medicale si farmaceutice; 

 

6.Analiza si evaluarea activitatii de contractare a serviciilor medicale si farmaceutice. 

a) Constatari-riscuri identificate: 

- A fost emisa decizia nr. 102/09.04.2009 a Presedintelui-Director General de constituire a comisiilor de 
contractare pe fiecare domeniu de asistenta,de analiza a contestatiilor si a comisiei paritare; 
- Actiunea de desfasurare a contractarii, documentele necesare au fost aduse la cunostinta furnizorilor pe 
site-ul casei; 
- Dosarele cuprind in totalitate documentele solicitate; 
- Valorile de contract au fost stbilite cu respectarea prevederilor din N.M.; 
- Fondul de rezerva acolo unde a fost cazul,a fost calculat cu respectarea prevederilor din norme; 
- Contractele au fost semnate si parafate de cei in drept; 
 

b) Recomandari: 

- Activitatea de contractare a serviciilor medicale si farmaceutice se va desfasura cu respectarea 
prevederilor legale date in acest sens de Contractul-cadru si de Normele metodologice de aplicare a 
Contractului-cadru; 

7. Analiza activitatii in domeniul Programului privind  starea de sanatate a populatiei 

a) Constatari-riscuri identificate 

- La verificarea prin sondaj, la cateva cabinete medicale, a analizelor medicale prescrise prin Programul 
de evaluare a starii de sananate a populatiei si a analizelor medicale prescrise in urma cu 90 de zile 
pentru bolnavii cronici si 30 de zile pentru bolnavii acuti s-a constatat ca nu intotdeauna s-au respectat 
conditiile prevazute de Ordinul 994/2007  pct. 8.1. si 8.2. cap V. 

b) Recomandari : 

- Verificarea in teritoriu de catre Compartimentul Control al CAS Teleorman respectarea prevederilor 
cap V pct.8.1. si 8.2. din Ordinul 994/2007. 

                 

8. Auditarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor medicale spitalicesti la CAS 
Teleorman 

 
a) Constatari-riscuri identificate 

 
- Nu se respecta de catre furnizorii de servicii spitalicesti obligatia de a ainainta lunar formularul 
,,Evidenta dupa CNP a beneficiarilor de servicii medicale spitalicesti efectuate in regim de spitalizare de 
zi finantate pa baza de tarif/caz rezolvat,, 
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- Aceeasi persoana acorda viza privind ,,certificat privind realitatea, regularitatea su legalitatea,, si viza 
pentru ,, bun de pltata,, 
- Conform ordinului 1792  pct 2 ,,…….obligatiile de plata certe se vizeaza pentru ,, bun de plata,, de 
Ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii prin care… 
- Din analiza Listei de control, s-a constatat ca ordonantarile la plata  nu au inscrise sumele de plata si in 
litere, iar la modalitatea de plata(virament sau numerar) nu este inscris nimic. 
- Furnizorii de servicii care acorda asistenta medicala personelor carora le-au fost aduse  prejudicii sau 
daune sanatatii de alte persoane au obligatia de a comunica lunar situatia distincta a acestor cazuri la 
CAS Teleorman in vederea decontarii, precum si cazurile pentru care furnizorii au recuperat cheltuielile 
efective  in vederea   restituirii sumelor decontate de CAS Teleorman, obligatie nerespectata in multe 
situatii. 
- Nu sunt respectate prevederile art. 313 alin.2 din Legea nr. 95/2006 
 
b) Recomandari: 
- Compartimentul de specialitate va comunica furnizorilor de servicii medicale spitalicesti obligatia 
respectarii prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru 2009 si a Ordinului 
563/2009 
- In timpul misiunii , compartimentul de specialitate a luat legatura cu furnizorii si incepand cu 
01.07.2009 au fost depuse la CAS Teleorman desfasuratoarele dupa CNP pentru spitalizarea de zi.  
- Facturile sa poarte sigiliu cu sintagma ,,Verificat,, si semnatura pe sigiliu, sa poarte numarul, data notei 
contabile si semnatura persoanei care a inregistrat in contabilitate lichidarea cheltuielilor. 
- Deasemenea se recomanda separarea sarcinilor si a raspunderii prin acordarea  unei singure vize de 
verificare de catre o persoana nominalizata. 
- Respectarea in totalitate a Ordinului 1792/2002 pct. 3 care cuprinde inscrierea sumelor ordonantate atat 
in cifre cat si in litere, si specificarea modalitatii de plata. 
- Compartimentul de Control al CAS Teleorman va verifica si prin rapoartele incheiate vor identifica 
sumele recuperate de la cei vinovati de catre furnizorii de servicii medicale spitalicesti si nerestituite la 
fond, conform art. 8, alin .2 din Contractul –cadru pe anul 2008. 
- Compartimentul Contractare ,Statistica Asistenta Spitaliceasca, va atentiona furnizorii de servicii 
medicale spitalicesti ca au obligatia recupararii sumelor de la persoanele in cauza. 

 

           9.  Evaluarea Proiectului de  buget  pe  anul 2010 al CAS Teleorman 
 
a) Constatari-riscuri identificate: 
- Exista date de fundamentare atat pentru  veniturile prognozate cat si  pentru propunerile de cheltuieli, 
insa unele dintre acestea sunt supradimensionate,  
- In cazul veniturilor exista date de fundamentare supradimensionate 
- Deficitul  bugetar  prognozat este ca  efect al gradului redus de realizare a veniturilor la fond prin 
incasarile efectuate de ANAF 
 
b) Recomandari: 
- Urmarirea alocarii fondurilor  pentru  realizarea  veniturilor  prognozate; 
- Analiza obiectiva a necesarului de cheltuieli cu serviciile medicale pentru o parte a domeniilor  
asistentei medicale si estimarea cat  mai  aproape de  nevoile reale a sumelor propuse pentru aceste  
cheltuieli; ne referim, in primul rand la asistenta medicala prespitaliceasca ;  
- Diminuarea  deficitului bugetar  prognozat  ca  urmare  a  reducerii  cheltuielilor  propuse  pentru  
serviciile  medicale si – in primul rand – ca urmare a cresterii incasarilor - prin ANAF – de la marii 
contribuabili. 
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10. Analiza si evaluarea organizarii activitatii de verificare si decontare a serviciilor 
medicale de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 

a) Constatari-riscuri identificate 

- urma verificarilor la CNP-uri facute la desfasuratoarele anexa la factura, am constatat ca sunt persoane 
care nu sunt asigurate, ele facand parte din pachetul minimal de servicii medicale si sunt raportate pe 
pachetul de baza. 
- Formularele nu sunt listate din Sistemul Informatic Unic Integrat, fiind mici diferente intre formularele 
utilizate de Serviciul de Ambulanta si cele prevazute in ordinul 563/2009. 

 

b)Recomandare : 
- Atentionarea Serviciului de Ambulanta Teleorman, ca la introducerea datelor si raportarea serviciilor, 
sa se tina cont de pacientii care sunt asigurati pe pachetul de baza si cei care fac parte din   pachetul 
minimal(persoane care nu fac dovada calitatii de asigurat) 
- Compartimentul de specialitate va solicita Serviciului de Ambulanta Teleorman respectarea in 
totalitate a prevederilor ordinului 563/2009, certificarea documentelor anexa la factura prin aplicarea 
semnaturilor si stampilelor prevazute de formularele din Ordinul 563/2009. 
 

11. Evaluarea Proiectului de rectificare a bugetului  pe  anul 2009 al CAS Teleorman 

���� Recomandari: 
         a) Urmarirea colectarii fondurilor  pentru  realizarea  veniturilor  aprobate; 
         b) Reanalizarea necesarului de cheltuieli si solicitarea suplimentarii acestui necesar – inclusiv 

pentru cheltuielile de personal- pana la nivelul care sa asigure buna functionare a institutiei.  
         b) Efectuarea cheltuielilor numai cu respectarea principiilor referitoare la oportunitate, necesitate 

si legalitate. 
 

12.Analiza si evaluarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor realizate in 
centrele de permanenta  

Constatari : Din analiza borderoului centralizator al activitatii desfasurate in centrul de permanenta  
anexa la documentele specifice transmise spre decontare la C.A.S. Teleorman se constata ca, sumele 
solicitate de medicii din centrul de permanenta si prezentate in coloana 8 al acestui desfasurator nu au 
suport legal, aceste sume fiind destinate conform prevederilor acestui document, acoperirii cheltuielilor 
de administrare si functionare pentru centrul de permanenta. In opinia echipei de audit aceste sume 
trebuiesc sustinute de documentele care sa ateste cheltuiala efectiv realizata cu administrarea si 
functionarea centrului de permanenta. 
       Deasemenea, se constata ca nu in toate cazurile personalul mediu sanitar care isi desfasoara 
activitatea in centrul de permanenta este salarizat conform prevederilor legale,nefiind respectate 
prevederile art.17 din Ordinul nr.1024/2008 

13.Analiza si evaluarea activitatilor de verificare si decontare a serviciilor stomatologice.   
 

a) Constatari: 
      La nivelul C.A.S.Teleorman nu este organizata si tinuta evidenta serviciilor de medicina dentara pe 
asigurat              
       
b) Recomandari:    
- Compartimentul Contractare, Verificari, Decontare servicii de medicina dentara si Biroul T.I. vor 
organiza si tine evidenta serviciilor de medicina dentara pe fiecare asigurat, solicitind CNAS 
completarea programului SIUI prevederile art.13 din N.M./2009 
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-Verificarea si analiza cu responsabilitate a serviciilor de medicina dentara acordate asiguratilor de 
furnizori; 

Recomandarile si concluziile formulate au fost transmise compartimentelor auditate urmand ca 
pe baza calendarului de implementare, acestea sa comunice Compartimentului de Audit Public Intern 
stadiul implementarii recomandarilor. 

La nivelul CAS Teleorman nu au fost inregistrate Formulare de Constatare si Rportare a 
Iregularitatilor . si nici cazuri de recomandari neansusite de Presedintele-Director General. 

Constientizarea generala a menegementului in privinta valorii adaugate de auditul intern: 

Pentru anul 2009 a fost intocmit si aprobat de Presedintele-Director General, Programul de 
asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern, insotit de Proceduri specifice 
activitatii de audit public intern.  

 
2. Juridic : 

Activitatea de consiliere in vederea negocierii, redactarii, incheierii, modificarii, completarii si 
incetarii contractelor de furnizare de servicii medicale desfasurata de catre consilierii juridici ai CAS 
Teleorman a avut drept rezultat, preintampinarea litigiilor, astfel incat CAS nu a fost antrenata in 
procese cu furnizorii ( nici pe rolul Comisiei Centrale de Arbitraj, nici in instanta). 

In exercitarea atributiunilor specifice, prevazute in ROF al CAS Teleorman, consilierii juridici din 
cadrul Compartimentului Juridic – Contencios  : 
- au consiliat compartimentele de specialitate in vederea aparitiei noutatilor legislative, aplicarii si 
respectarii actelor normative in vigoare, corespunzatoare domeniului de activitate; 
- au acordat asistenta de specialitate atat personalului insitutiei cat si tertilor ( parteneri contractuali/ 
furnizori de servicii medicale, asigurati, petitionari, etc) in urma  aparitiei actelor privind reforma in 
sanatate ; 
- au analizat documentele in etapa premergatoare incheierii actelor ce angajeaza raspunderea CAS 
(patrimoniala, contractuala, civila, etc.) ; 
- au emis avizele de verificare a legalitatii pentru : contracte, acte aditionale, decizii specifice dreptului 
muncii, precizari cu caracter metodologic sau de interpretare unitara a legislatiei; 
- indrumarea si asigurarea informarii serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurari de Sanatate in 
vederea aplicarii si respectarii actelor normative in vigoare corespunzatoare domeniului de activitate; 
- avizarea din punct de vedere al respectarii legii, al tehnicii legislative, si al corelarii cu prevederile 
altor acte normative a tuturor proiectelor si documentelor initiate la nivelul CAS; 
-  formularea de cereri pentru punerea in executare a sentintelor ramase definitive, irevocabile si 
executorii, in vederea recuperarii sumelor datorate de catre terti Casei de Asigurari de Sanatate; 
- acordarea vizei de legalitate pe toate documentele emise de Casa de Asigurari de Sanatate sau in 
legatura cu activitatea acesteia care angajeaza raspunderea patrimoniala, contractuala, civila, penala, 
disciplinara prezentate spre avizare conform legii; 
- aplicarea regulametelor din domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala precum si 
acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu prevederi in domeniul sanatatii la nivelul CAS 
in vederea fundamentarii operatiunilor de decontare; 
- constituirea si administrarea bazei de date referitoare la evidenta asiguratilor cetateni romani si ai altor 
state beneficiari ai serviciilor medicale prin aplicarea regulamentelor din domeniul coordonarii 
sistemelor de securitate sociala precum si acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu 
prevederi in domeniul sanatatii la nivelul CAS; 
- organizarea si desfasurarea activitatilor de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al 
existentei, conformitatii si valabilitatii dosarelor depuse in vederea eliberarii formularelor „E” 
 

 



 30 

CAPITOLUL IV – Dificultati intampinate in anul 2009  
 

1. Directia Economica 
- Dificultati in recuperarea creantelor, in special de la persoanele care prin faptele lor aduc daune 
sanatatii altor persoane si a celor constatate in actele de control la unitatile sanitare cu paturi. 
Recuperarea lor prin executare silita la unitatile sanitare cu paturi ar fi creat disfunctionalitati in 
desfasurarea activitatii dat fiind problemele cu care s-au confruntat in anul 2009 ca urmare a finantarii 
insuficiente in raport cu indicatorii realizati. 
- Modulul SIUI „Gestiune asigurati” nu este in totalitate functional, ci doar in procent de 90%.   
 

2. Directia Relatii cu Furnizorii  
- nu s-au inregistrat probleme deosebite in procesul de contractare,neavand nici-o contestatie 
depusa;problemele aparute au fost cauzate mai ales de insuficienta bugetului alocat C.A.S.Teleorman 
comparativ cu necesarul de servicii , mai ales la secventele de spitale si servicii medicale paraclinice. 
- la medicina primara au aparut dificultati in operarea in SIUI in ceea ce priveste contractele nou-
incheiate cu preluare de liste , la regularizarea trimestriala si ,datorita validarii listelor de nou-inscrisi cu 
o luna intarziere dupa cum prevede programul, o parte dintre trimiterile pentru acesti asigurati nu pot fi 
validate in ambulatoriul de specialitate,mai ales pentru nou-nascuti  si gravide. 
- s-au intampinat probleme le introducerea in SIUI a contractelor cu furnizorii de dispozitive si la 
preluarea ofertelor acestora, motv pentru care nu s-au putut efectua decontarile din SIUI. 
 

3. Directia Medic Sef 
- Nu s-au inregistrat probleme majore in derularea activitatii in anul 2009; nu au fost inregistrate 
disfunctionalitati in derularea activitatii. 
- Problemele inregistrate in activitatea de monitorizare a programelor de sanatate care se deruleaza in 
judetul Teleorman, au fost legate de raportarea in aplicatia SIUI a furnizorilor care deruleaza programe 
de sanatate in judet, raportare care a avut erori si ca urmare nu s-a putut efectua ordonantarea la plata in 
aplicatia SIUI in fiecare luna; problema care la momentul actual este remediata. 
- Aplicatia SIUI nu genereaza toate rapoartele necesare, fapt care ingreuneaza procedura de  calcul a 
indicatorilor fizici si de eficienta aferenti programelor de sanatate derulate. 
 

4. Resurse umane 
- din cauza insuficientei bugetare nu s-au putut plati sporurile salariatilor CAS Teleorman ( salarii de 
merit, spor audit, spor CFP, spor conditii vatamatoare), precum si sumele provenite din  hotarari 
judecatoresti definitive, irevocabile si executorii in valoare totala de 450 mii lei. 
- din aceeasi cauza nu s-au putut acorda premii din fondul de premiere constituit in procent de 10%  
respectiv 2% pentru functionarii publici si personalul contractual,  pe intreg parcursul anului 2009. 
- au aparut de asemenea  probleme in exploatarea aplicatiei in ERP privind salarizarea; au fost introduse 
toate datele privind salariatii (prezenta, CO, CM, stimulente, etc.), dar au aparut o serie de erori  atat in 
rapoartele rezultate cat si in vizualizare rapoarte privind CAS pe salariati de 10.5% , impozitul la CA in 
raportul rezultat  cat si restul de plata neafisat in raport. 
- am solicitat suport pentru rezolvarea acestor probleme  fiind necesare anumite   setari / configurari care 
trebuie realizate prin activitatea de implementare, erori nesolutionate pana la aceasta data. 
 

5. Control 
- procedura de control stufoasa, o actiune de control necesitind intocmirea unui numar mare de 
documente: referat, ordin de serviciu, notificare, proces verbal, raport, adresa de inaintare a 
raportului si stadiul implementarii masurilor; 
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- necunoasterea de catre toti furnizorii de servicii a prevederilor legislatiei in domeniul asigurarilor 
sociale de sanatate; 
- SIUI nu permite generarea unor rapoarte care sa ajute in actiunea de control; 
- dificultati in identificarea si depistarea contribuabililor care nu vireaza contributia la FUNAS in 
vederea efectuarii controlului; 
- necunoasterea de catre unii contribuabilii PF,AF sau PFA a obligatiilor legale privind declararea si 
virarea contributiei la FUNASS la casele de asigurari de sanatate; 
- lipsa unor programe informatice pentru calcului majorarilor de intirziere; 
- necunoasterea de catre unii angajatori a obligatiilor acestora privind plata concediilor si a 
indemnizatiilor de concediu medical; 
 
 
6. Tehnologia Informatiei 
 
Mentinerea in stare de functionare 100% , 24/24 ore a  CENTRULUI DE DATE JUDETEAN 

(DATA CENTER ) ce face parte din SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT - ramine in 
continuare unul din obiectivele principale ale CAS Teleorman si implicit ale Biroului Servicii 
Informatice. Pentru acest obiectiv cea mai mare parte din resurse sunt furnizate de firma HP prin 
contractul de service la nivel national, iar o parte  vor fi asigurate la nivel local de CJAS (carburanti, 
intretinerea aparatelor de aer conditionat, intretinerea instalatiei electrice la nivelul salii DATA 
CENTER, etc.) 
- descarcarea de manuale SIUI, aplicatii, fisiere de date, etc., puse la dispozitei de catre CNAS prin 
serviciul FTP, pentru a fi utilizate de catre compartimentele CAS Teleorman  
- continuarea activitatetii de HELP DESK, prin care compartimentele CAS Teleorman raporteaza 
anumite erori sau probkleme din SIUI/ERP, pentru a primi suport ethnic specializat de la CNAS 
+SIVECO 

- întreŃinerea tehnicii de calcul din dotare: staŃii de lucru, imprimante, server baze de date, server de 
internet, reteaua de comunicaŃie. 
- achiziŃionarea de echipament specific. 

 
 
7. Achizitii publice 

 
Nu au fost probleme deosebite in cursul anului 2009 in ceea ce priveste activitatea efectiva de 

achizitii publice, nu s-a inregistrat nici o contestatie. 
Mentionam ca probleme urmatoarele aspecte: 

- ponderea cheltuielii cu chiria pentru spatiul utilizat de  CAS Teleorman reprezinta 69,26% din total 
buget, afectand chiar si indirect cheltuielile de functionare ale institutiei. De aceea consideram ca 
este mai economicos pe termen lung, alocarea de fonduri pentru construirea sau cumpararea unui 
sediu propriu 

- autoturismele din dotare, au durata normala de functionare expirata, prezinta probleme in functionare 
si costuri mari de reparatie. Nu se pot inlocui deoarece nu s-au aprobat fonduri pentru cheltuieli de 
capital pentru dotari independente 

- centrala telefonica este din anul 1999, are durata de viata expirata, este depasita moral si nu exista 
fonduri pentru cheltuieli de capital in vederea inlocuirii. 
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ANEXE: 
Anexa 1 
Realizarea veniturilor  MII LEI  

Denumire indicator Prevederi  
Incasari 
realizate  

%       de 

realizare 

0 1 2 3=2/1 

VENITURI -TOTAL 105.307,08 93.170,57 88,48 

I. VENITURI CURENTE           95.259,00 91.781,98 96,35 

B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI             95.259,00 91.781,98 96,35 

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR   48.338,00 46.209,79 95,60 

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de 
angajatori 48.338,00 46.209,79 95,60 

Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal 
salarial 40.679,00 38.807,17 95,40 

Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele 
aflate in somaj 1.592,00 1.679,00 105,46 

Contributii de la persoane juridice sau fizice pentru concedii si 
indemnizatii 5.976,00 5.715,43 95,64 
Contribuitie suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii 
datorata de persoanele aflatae in incapacitate temporara de munca din 
cauza unui accident  de munca sau boala profesionala.   0,00 8,39 - 

Contributii pentru concedii sau indemnizatii datorate de persoanele 
aflate in somaj 91,00 -0,19 - 

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 46.921,00 45.572,19 97,13 

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de 
asigurati 46.898,00 45.557,32 97,14 

Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat 39.201,00 41.774,28 106,56 
Contributia datorata de alte persoane asigurate 7.657,00 2.356,47 30,78 
Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati 40,00 7,54 18,85 
Contributii facultative ale asiguratilor 23,00 14,87 64,65 
Contributia datorata de pensionari 0,00 1.419,03 - 
C.VENITURI NEFISCALE          0,00 0,00 - 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE        0,00 0,00 - 

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 0,00 0,00 - 

IV. SUBVENTII 10.048,08 1.388,59 13,82 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.048,08 1.388,59 13,82 

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.529,12 930,07 26,35 

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac 
serviciul militar in termen 0,00 0,00 - 

 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o 
pedeapsa  privativa de libertate sau arest preventiv 0,00 0,7 - 

Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale 
de sanatate 2.894,12 0,00 - 
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 Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in 
concediu pentru cresterea copilului 635,00 929,36 146,00 

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 6.518,96 458,52 7,03 

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in 
concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului 
bolnav in varsta de pana la 7 ani    0,00 -1,46 - 

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in 
concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale 35,00 29,00 82,86 

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de 
ajutor social 763,00 430,96 56,48 
Sume alocate din veniturilepropriiale Ministerului Sanatatii Publice 5.720,96 0,00 - 
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Anexa 2 
 
Situatia cheltuielilor   MII LEI 

Denumire indicator 
Credite 

bugetare 
anuale 

Plati 
efectuate 
cumulat 

% 

0 1 2 3 

CHELTUIELI- TOTAL       182.708,06 181.194,43 99,17 

Cheltuieli prestari servicii cu caracter 
medical 174.310,06 172.900,25 99,19 

   -Medicamente cu si fara contributie personala 32.226,66 31.825,99     98,76 
   -Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ 11.745,87 10.765,46 91,65 
   -Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
nationale cu scop curativ 420,00 400,98 95,47 
   -Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 6.394,00 6.394,00 100 
   -Dispozitive si echipamente medicale 1.488,00 1.488,00 100 
   -Asistenta medicala primara 20.569,03 20.532,55 99,82 
   -Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 4.828,00 4.821,60 99,87 
   -Asistenta medicala stomatologica 508,22 507,14 99,79 
   -Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 2.349,10 2.346,21 99,88 
   -Asist.medic.in centre med.multifunctionale(serv. med. 
de recuperare) 379,21 379,01 99,95 
   -Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 

14.003,00 14.003,00 100 
   -Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 79.115,00 79.071,36 99,94 
   -Ingrijiri medicale la domiciliu 93,00 93,00 100 
   -Prestatii medicale acordate in statele membre UE 190,97 190,96 99,99 
Cheltuieli de administrare a fondului 3.264,00 3.244,18 99,39 
    - Cheltuieli de personal 2.266,00 2.265,22 99,96 
    - Cheltuieli materiale 980,00 978,96 99,89 
Cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala 5.134,00 5.050,00 98,36 
Asistenta sociala in caz de boli 3.894,00 3.894,00 100 
Asistenta sociala pentru familie si copii 1.240,00 1.156,00 93,22 
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Anexa 3  
 
 

SITUATIA INDICATORI REALIZATI CONTRACTATI DECONTATI AN 2009 

     -mii lei ron  - 

Denumire unitatea sanitara cu 
paturi 

Valoare 
contractata 

servicii 
medicale  an 

2009 

Valoare 
finantata  
servicii 

medicale  an 
2009 

Valoare  
facturata 
servicii  

medicale  an 
2009 

Valoare 
servicii 

medicale  an 
2009 

realizate 
peste 

valoarea de 
contract 

Spitalul Judetean Alexandria 31.825,89 29.893,15 31.825,07 6.558,49 
Spitalul Municipal Turnu Magurele 9.427,59 8.859,44 9.425,89 1.128,97 
Spitalul Orasenesc Rosiori de Vede 13.007,05 12.222,49 13.005,70 2.352,17 
Spitalul Orasenesc Zimnicea 4.899,93 4.608,69 4.898,68 477,34 
Spitalul Orasenesc T.B.C Rosiori 5.719,08 5.383,35 5.717,12 117,88 
Centrul de Sanatate Cervenia 1.917,83 1.804,50 1.917,70 309,83 
Centrul de Sanatate Furculesti 1.446,03 1.360,52 1.445,50 377,30 
Spitalul Comunal de Psih. Poroschia 5.626,77 5.295,49 5.626,22 674,66 
Centrul de Sanatate Deparati 1.374,09 1.318,10 1.346,80 0 
Spitalul Comunal de Psih. Balaci 2.547,03 2.396,36 2.546,96 278,30 

Spitalul Videle 6.419,68 5.972,89 6.419,11 48,11 

TOTAL 84.210,99 79.114,98 84.174,75 12.323,05 
 
 
Serviciul de ambulanta                                       14.629,00              14.002,99              14.628,99              1.335,44 
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Anexa 4 
din care: Denumire Nr. 

controale 
prevazute 
in planul 
de control 
anual 

Nr. total 
de 
controale 
realizate 
in 
perioada 
de 
raportare 

Tematice Operative Inopina
nte 

Sume 
imputate 
 

Sume 
recuperate  

Nr. 
crt. 

1 3 5 6 7 8 9 10 

A Controale la 
furnizorii de 
servicii medicale  

183 217 186 18 13 214081.54 43722.54 

1 Asistenta 
medicala primara 

77 83 77 0 6 14522.28 12347.87 

2 Ambulatoriu de 
specialitate clinic 

42 42 42 0  5796.10 5166.91 

3 Ambulatoriu de 
specialitate 
paraclinic 

9 24 9 14 1 4267.68 3066.58 

4 Ambulatoriu de 
specialitate 
stomatologic 

10 11 10 0 1 616.84 682.14 

5 Asistenta 
medicala 
spitaliceasca 

11 15 11 1 3 177583.91 9675.25 

6 Asistenta 
medicala de 
urgenta si 
transport sanitar 

1 2 1 1 0 896.4 0 

7 Ingrijiri medicale 
la domiciliu 

3 4 3 0 1 50.59 50.59 

8 Asistenta 
medicala de 
recuperare-
reabiltare 

5 5 5 0 0 1734.38 1215.67 

9 Furnizori de 
medicamente 

22 24 22 1 1 8613.36 11517.53 

10 Dispozitive 
medicale 

3 3 3 0 0 0 0 

11 Programe 
nationale de 
sanatate 

0 1 0 1 0 0 0 

B Controale la 
persoane fizice 
care au obligatia 
sa vireze 

43 43 43 0 0 0 0 
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contributia de 
asigurari de 
sanatate la 
FNUASS 

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

6 13 6 0 7 0 0 

D Controale la 
personae fizice 
care beneficiaza 
de CM cf.OUG 
158/2005 

0 0 0 0 0 0 0 
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