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Raport privind activitatea desfasurata  
in anul 2010 

 
 Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman, ca institutie publica, cu 

personalitate juridica, cu buget propriu, aflata in subordinea CNAS si-a 
desfasurat activitatea in anul 2010, potrivit atributiilor conferite de Legea 
95/2006 „Lege privind reforma in domeniul sanatatii” cu modificarile si 
completarile ulterioare, si in baza legislatiei care reglementeaza materia 
asigurarilor sociale de sanatate. 

 Principalele activitati desfasurate de CAS Teleorman in anul 2010 au fost: 
- administrarea bugetului propriu 
- colectarea veniturilor de la persoanele fizice, altele decat cele colectate 

de ANAF 
- asigurarea asistentei medicale prin incheierea de contracte cu furnizorii 

de servicii medicale si decontarea contravalorii acestora 
- monitorizarea serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora 
- furnizarea de consultanta si asistenta in problemele asigurarilor sociale 

de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si 
furnizorilor de servicii medicale. 
 

Un obiectiv important din activitatea Casei de Asigurari de Sanatate 
Teleorman este sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale, 
contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile  prevederilor 
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010. In anul 2010 au fost 
incheiate 446 de contracte cu furnizori de servicii medicale din care pe domenii 
de asistenta medicala exemplificam: 177 la asistenta primara, 78 asistenta 
clinica, 17 asistenta paraclinica, 11 spitale, 59 furnizori de medicamente, 30 
stomatologi, 7 furnizori de recuperare, 4 furnizori de ingrijiri la domiciliu, 62 de 
furnizori de dispositive medicale si un furnizor de servicii de urgenta si transport 
sanitar.  
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Obiectul principal de activitate a fost in anul 2010 gestionarea bugetului 
aprobat respectind politica si strategia unitara stabilita de CNAS, asigurind 
functionarea sistemului de sanatate la nivel local prin finantarea corespunzatoare 
a tuturor domeniilor de asistenta medicala pentru a  satisface  intr-o masura cat 
mai mare nevoile asiguratilor 

 
In sinteza, executia bugetului FNUASS la nivelul judetului Teleorman se 

prezinta astfel:   

Indicator 
Prevederi 2010 

-mii lei- 
Realizari 2010 

-mii lei- 
Gradul de realizare (%) 

Cheltuieli-total 205.056,13 201.899,66 98,46 
cheltuieli cu 
serviciile medicale    

196.302,79 196.063,35 99,87 

cheltuieli de 
administrare                 

2.714,34 2.713,21 99,96 

cheltuieli pentru 
asistenta sociala      

6.039,00 3.123,10 51,72 

 
Gradul de realizare scazut la capitolul cheltuielilor pentru asistenta sociala 

se datoreaza bugetului alocat care a fost mai mare, in el fiind cuprinse si 
deducerile angajatorilor. 

In totalul cheltuielilor efectuate in anul 2010 cheltuielile pentru materiale si 
prestari servicii cu caracter medical reprezinta 97,11%, cheltuielile pentru         
administrare fond 1,34%, iar cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala 
1,54% . 

Comparativ cu anul 2009, creditele bugetare alocate pentru serviciile 
medicale in anul 2010 sunt cu 23.163,35 mii lei mai mari, ceea ce ar reprezenta 
cu 11,34% mai mult. Sunt si domenii de asistente medicale care au fost finantate 
sub necesarul de fonduri si facem referire in primul rind la unitatile sanitare cu 
paturi, la decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala si la 
serviciile medicale paraclinice.  

De remarcat este faptul ca o pondere insemnata, in cadrul platilor pentru 
materiale si prestari servicii cu character medical, o reprezinta platile pentru 
serviciile medicale in unitatile sanitare cu paturi 48,21%, platile pentru 
medicamente compensate si gratuite cu 21,04% si platile pentru serviciile 
medicale in ambulatoriu 21,64%. 

In anul 2010 CAS Teleorman a solicitat si a obtinut in mai multe etape 
suplimentarea creditelor bugetare pentru serviciile medicale pentru diferite tipuri 
de asistenta medicala.           
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Decontarea in anul 2010 a serviciilor medicale efectuate s-a realizat in 
cadrul prevederilor bugetare aprobate si conform contractelor incheiate cu 
furnizorii de servicii medicale. 

Astfel in 2010 au fost efectuate plati in suma de 196.063.35, fata de 
172.900 mii lei plati efectuate in 2009, situatia pe domenii de asistenta 
prezentandu-se astfel: 

 

Nr. Capitol/Subcapitol 
Plati 2009 
(mii lei) 

Plati 2010 
(mii lei) 

2010/2009 
(%) 

1 medicamente cu si fara contributie 
personala 

31.837,00 41.261,71 29,60 

2 medicamente pentru boli cronice 
cu risc crescut (PNS) 

10.765,00 11744,51 9,09 

3 materiale sanitare 400,00 452,15 13,03 
4 hemodializa 6.394,00 4.322,00 -32,40 
5 dispozitive medicale 1.488,00 1.213,00 -18,48 
6 asistenta medicala primara 20.548,00 20.050,00 -2,42 
7 asistenta medicala pentru 

specialitatile clinice 
4.828,00 4.198,00 -13,05 

8 asistenta medicala stomatologica 508,00 390,00 -23,38 
9 asistenta medicala paraclinice 2.349,00 2.079,00 -11.49 
10 asistenta medicala de recuperare 379,00 355,46 -6,21 
11 transport sanitar 14.003,00 15.352,00 9.63 
12 asistenta medicala spitaliceasca 79.115,00 94.534,65 19,49 
13 ingrijiri medicale la domiciliu 93,00 95,00 2,15 
14 prestatii acordate in UE 191,00 14.91 -92,19 

 
Sumele mai mari platite in anul 2010 la asistenta medicala spitaliceasca fata 

de 2009, se datoreaza arieratelor contractate in 2009, pentru serviciile medicale 
efectuate spre finalul anului si care au avut termen de plata in 2010. 

La prestatii acordate in UE sumele platite in 2010 fata de 2009 sunt foarte 
mici, existand putine solicitari de decontare de servicii medicale din partea 
statelor din Uniunea Europeana. 

Desi la capitolul medicamente cu si fara contributie personala sumele 
platite in 2010 sunt cu 29.60% mai mari decat cele platite in 2009, sumele au 
fost insuficiente, CAS depasind cu aproximativ 60 de zile termenul de plata 
catre furnizorii de servicii medicale farmaceutice. In cazul medicamentelor 
pentru boli cronice cu risc crescut (Programele Nationale de Sanatate), CAS a 
depasit cu 30 de zile termenul de plata. Toate acestea se datoreaza ritmului in 
continua crestere de consum al medicamentelor din 2008 pana in prezent. 
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S-a facut monitorizarea consumului de medicamente cu si fara contributie 
personala pe tip de furnizor si pe specialitate si analiza fondurilor pentru 
medicamentele compensate si gratuite consumate, in raport cu valoarea de 
contract si de prevederile bugetare in urma careia s-a constatat ca odata cu 
eliminarea plafoanelor valorice consumul de medicamente la nivelul judetului a 
crescut simtitor. Astfel daca in anul 2008 media lunara a consumului de 
medicamente compensate si gratuite era de 3.441,64 mii lei, in anul 2009 
aceasta a crescut la 4.719,00 mii lei, iar in 2010 media lunara a consumului a 
fost de 5.398,61 mii lei.              

In anul 2010 au fost inregistrate un numar de 1263 de cereri pentru 
eliberarea Cardului European de Asigurari de Sanatate, pentru care au fost 
emise, sau sunt in curs de emitere carduri sau certificate provizorii, si au fost 
eliberate 6.992 de adeverinte asiguratilor. In perioada ianuarie-decembrie 2010 
au fost eliberate 60 de formulare europene din care 28 formulare E112 pentru 
beneficierea de tratament medical in  tarile membre UE. 

S-a continuat si in 2010 activitatea de incheiere a contractelor de asigurari 
sociale de sanatate, fiind definitivate un numar de 1.593 contracte de asigurat 
pentru liber profesionisti si persoane fizice fara venituri, urmarindu-se 
incheieraea de contracte pentru toate persoanele asigurate la sistemul 
asigurarilor sociale de sanatate din Romania. 

In anul 2010 au fost incheiate un numar de 469 contracte cu furnizorii de 
servicii medicale  si  acte aditionale de suplimentare a fondurilor la 
medicamentele compensate si gratuite, pentru programele nationale de sanatate, 
cit si pentru celelalte asistente medicale atunci cind a intervenit o modificare de 
buget. 

S-au organizat comisii de expertii  la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate 
Teleorman, conform Ordinului ministrului sanatatii publice si a presedintelui 
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009, in vederea asigurarii 
controlului prescrierii de medicamente, stabilindu-se limite de sume 
corespunzatoare aprobarii introducerii in tratament si continuarii tratamentului 
bolnavilor inclusi in Programele Nationale de Sanatate. 

In anul 2010 au fost derulate si finantate prin casa de sanatate 2 programe 
nationale de sanatate structurate in 8 programe / subprograme nationale de 
sanatate (diabet, oncologie, postransplant, boli rare, ortopedie, SIDA, TBC, 
dializa) pentru care au fost alocate credite bugetare in valoare de 11.744,51 mii 
lei, avind trei surse de finantare: fondul de sanatate, subventiile si sume de la 
Ministerul Sanatatii. Sumele alocate programelor de sanatate s-au utilizat pentru 
asigurarea in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare 
specifice unor boli cronice cu risc crescut. 
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Au fost acordate un numar de 1.879 decizii pentru procurarea de dispozitive 
medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in 
valoare de 1.213 mii lei. 

In anul 2010 s-a facut verificarea modului de respectare a prevederilor 
Contractului Cadru si a Normelor de aplicare, la furnizorii de servicii medicale 
efectuandu-se controale la un numar de 173 furnizori de servicii medicale, 36 
controale la persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia la FNUASS, 7 
contraole la persoane juridice sau fizice ai caror salariati au beneficiat de 
concedii medicale. 

In derularea actiunilor de control de la nivelul CAS Teleorman s-a urmarit  
protejarea intereselor asiguratilor si buna gestiune financiara a fondului de 
sanatate, astfel a fost imputata furnizorilor de servicii medicale suma de 
63.422,13lei, aceste sume reprezentand contravaloarea a unor servicii medicale 
raportate eronat, suma ce va reintregi fondul national unic de sanatate. 

La baza contractelor cu furnizorii de servicii medicale, sta evaluarea 
bianuala a acestora urmarindu-se astfel desfasurarea activitatii in conditii de 
lucru optime si dotarea corespunzatoare a cabinetelor medicale, laboratoarelor 
de analize medicale, spitale, farmacii, etc. In acest sens sunt evaluati toti 
furnizorii de servicii medicale care au solicitat incheierea de contracte cu CJAS,  
in anul 2010 fiind evaluati un numar de 66 furnizori de diverse specialitati. 
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