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Raport privind activitatea desfasurata  
in anul 2012 

 
 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 2012, 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 2012 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 2012. In anul 2012 au 
fost incheiate 453 de contracte cu furnizori de servicii medicale din care pe 
domenii de asistenta medicala exemplificam : 174 la asistenta primara, 83 
asistenta clinica, 15 asistenta paraclinica, 8 spitale, 61 furnizori de 
medicamente, 30 stomatologi, 7 furnizori de recuperare, 6 furnizori de ingrijiri 
la domiciliu, 66 de furnizori de dispozitive medicale si un furnizor de servicii de 
urgenta si transport sanitar.  

Obiectul principal de activitate a fost in anul 2012 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 
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In sinteza, executia bugetului FNUASS la nivelul judetului Teleorman se 
prezinta astfel:   

 
Indicator Prevederi 2012  

-mii lei- 
Realizari 2012 

-mii lei- 
Gradul de realizare (%) 

Cheltuieli-total 229.380,65 229.266,11 99,95 
cheltuieli cu 
serviciile medicale    

220.664,31 220.551,28 99,95 

cheltuieli de 
administrare                 

1.156,34 1.154,83 99,87 

cheltuieli pentru 
asistenta sociala      

7.560,00  7.560,00 55,79 

 
In totalul cheltuielilor efectuate in anul 2012 cheltuielile pentru materiale si 

prestari servicii cu caracter medical reprezinta 96,20%, cheltuielile pentru         
administrare fond 0,50%, iar cheltuielile pentru asigurari si asistenta sociala 
3,30% . 

In anul 2012 CAS Teleorman a solicitat si a obtinut in mai multe etape 
suplimentarea creditelor bugetare pentru serviciile medicale pentru diferite 
tipuri de asistenta medicala, suma totala fiind de 60.761.950 lei. Aceste 
rectificari au fost pentru materiale si servicii cu caracter medical. In cifre 
relative, asta arata ca fata de inceputul anului, bugetul a crescut cu 37,99%. Cele 
mai mari cresteri s-au inregistrat la: 

• Servicii medicale in centre de permanenta cu 140,19%; 
• Materiale sanitare specifice utilizate in PNS 86,57% 
• Medicamente cu si fara contributie personala cu 56,49%; 
• Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 

programele nationale cu scop curativ cu 50,09%; 
• Asistenta medicala spitaliceasca 39,18%. 

 
Asa cum se observa, rectificarile s-au efectuat la acele domenii la care in 

ultimii ani cererea de servicii medicale si medicamente a crescut continuu. 
Astfel, daca in anul 2010 s-a platit pentru medicamente cu si fara contributie 
personala suma de 41.261.714 lei,  in anul 2011 s-a platit 62.221,920 lei iar in 
anul 2012 s-a platit 71.058.321,80 lei; pentru medicamente utilizate in 
programele nationale cu scop curativ s-a platit in anul 2010 suma de 11.744.510 
lei, in anul 2011 s-a platit 12.218.000 lei, iar in anul 2012 s-a platit 
17.152.415,00 lei. 

Suplimentarea bugetului s-a facut fie prin transferuri din veniturile proprii 
ale Ministerului Sanatatii fie prin subventii de la bugetul de stat.  

Efortul casei judetene de asigurari de sanatate cat si al Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate pentru asigurarea resurselor necesare platii serviciilor 
medicale prestate de catre furnizori este considerabil avandu-se in vedere ca 
veniturile incasate pana la 31.12.2012 din activitatea economica desfasurata  la 
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nivelul judetului sunt in suma de 101.370.148 lei iar platile pentru servicii 
medicale in suma de 220.551.282 lei. De aici rezulta un deficit bugetar de 
119.181.134 lei, deficit ce se acopera potrivit OUG 133/2010 prin redistribuire 
la nivel national. 

Denumire indicator 
CREDITE 

BUGETARE 
INITIALE 

CREDITE 
BUGETARE 

FINALE 

SUPLIMENT-
ARE  BUGET 

INDICI 
DE 

CRESTE
RE % 

  1.00 2.00 3=2-1 4=2/1 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 
medical, din care: 159,902,360.00 220,664,310.00 60,761,950.00 37.99 

Medicamente cu si fara contributie personala,  45,406,730.00 71,058,370.00 25,651,640.00 56.49 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ 11,428,000.00 17,152,650.00 5,724,650.00 50.09 
           Subprogramul de tratament al  bolnavilor cu 
tuberculoza 181,000.00 112,280.00 -68,720.00 -37.97 
           Subprogramul de tratament si monitorizare a 
persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul 
postexpunere 1,295,000.00 1,010,750.00 -284,250.00 -21.95 

         Programul national de oncologie 5,620,000.00 8,389,800.00 2,769,800.00 49.28 

          Program national  de diabet zaharat 3,555,000.00 6,802,300.00 3,247,300.00 29.50 

          Programul national de transplant de organe, 
tesuturi si celule de origine umana 600,000.00 680,300.00 80,300.00 13.38 
          Programul national de diagnostic si tratament 
pentru  boli rare 177,000.00 157,220.00 -19,780.00 -11.18 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
nationale cu scop curativ 440,000.00 820,890.00 380,890.00 86.57 
           Subprogramul de tratament al  bolnavilor cu 
tuberculoza 118,000.00 105,600.00 -12,400.00 -10.51 

          Program national  de diabet zaharat 287,000.00 672,890.00 385,890.00 134.45 

         Programul national de ortopedie 35,000.00 42,400.00 7,400.00 21.14 
Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 1,824,000.00 2,015,000.00 191,000.00 10.47 

Dispozitive si echipamente medicale 1,324,000.00 1,516,000.00 192,000.00 14.50 

Asistenta medicala primara din care: 19,937,000.00 21,610,810.00 1,673,810.00 8.39 

    ~ activitatea curenta 19,288,000.00 20,052,000.00 764,000.00 3.96 

    ~ centre de permanenta  649,000.00 1,558,810.00 909,810.00 140.19 
Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 4,552,000.00 5,630,000.00 1,078,000.00 23.68 
Asistenta medicala stomatologica  365,000.00 420,370.00 55,370.00 15.17 
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice  1,690,000.00 1,977,240.00 287,240.00 17.00 
Asistenta medicala in centrele medicale 
multifunctionale  319,000.00 346,000.00 27,000.00 8.46 
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport 
sanitar 13,113,000.00 14,362,000.00 1,249,000.00 9.52 

Spitale generale 58,686,000.00 81,678,870.00 22,992,870.00 39.18 

Ingrijiri medicale la domiciliu 106,000.00 109,000.00 3,000.00 2.83 
Prestatii medicale acordate in baza documentelor 
internationale 711,630.00 1,967,110 1,255,480.00 176.42 
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La programele nationale de sanatate creditele bugetare au fost diminuate in 
cursul anului 2012, deoarece bugetul s-a stabilit in concordanta cu modificarile 
legislative cu privire la termenele de plata la medicamente si materiale sanitare 
facturate catre furnizori, a caror plata in prezent se efectueaza la 90 de zile. 

La prestatii acordate in UE au fost decontate toate solicitarile de decontare 
de servicii medicale din partea statelor din Uniunea Europeana.         

De remarcat este faptul ca o pondere insemnata, in cadrul platilor pentru 
materiale si prestari servicii cu caracter medical, o reprezinta platile pentru 
serviciile medicale in unitatile sanitare cu paturi 37,03%, platile pentru 
medicamente compensate si gratuite cu 32,22% si platile pentru serviciile 
medicale in ambulatoriu 13,56%. 

Decontarea in anul 2012 a serviciilor medicale efectuate s-a realizat in 
cadrul prevederilor bugetare aprobate si conform contractelor incheiate cu 
furnizorii de servicii medicale. 

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, in anul 2010 a fost de 5.398,61 mii lei, in 
2011media lunara a consumului a fost de 5.637,22 mii lei, iar in anul 2012 
aceasta a fost de 6.114,51 mii lei. 

In anul 2012 au fost inregistrate un numar de 1755 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 8.524 de adeverinte asiguratilor. In perioada ianuarie-decembrie 2012 
au fost eliberate 149 de formulare europene pentru beneficierea de tratament 
medical in  tarile membre UE. 

S-a continuat si in 2012 activitatea de incheiere a contractelor de asigurari 
sociale de sanatate, fiind definitivate un numar de 5.864 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 2012 au fost incheiate un numar de 453 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 
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corespunzatoare aprobarii introducerii in tratament si continuarii tratamentului 
bolnavilor inclusi in Programele Nationale de Sanatate. 

In anul 2012 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 17.973.540 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. 

Au fost acordate un numar de 2.564 decizii pentru procurarea de 
dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau 
fiziologice, in valoare de 1.992.507 lei. 

In anul 2012 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 216 furnizori de servicii medicale, 24 
controale la persoane fizice care au obligatia sa vireze contributia la FNUASS, 4 
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 
36.279,27 lei, 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 2012 fiind evaluati un numar de 410 furnizori de diverse specialitati. 

 
Propuneri de imbunatatire a activitatii pe compartimente: 

 
Achizitii publice: 

- alocarea sumelor necesare in bugetul anual in vederea satisfacerii nevoilor 
compartimentelor referitoare la consumurile de consumabile, papetarie, 
existenta seviciilor de mentenanta pentru calculatoare, imprimante, aer 
conditionat, programe antivirus, etc. 

- aprobarea cheltuielilor de capital propuse si deblocarea achizitionarii de 
aparatura, birotica, mobilier si autoturisme. 

- alocarea unui buget corespunzator la capitolul bunuri si servicii avand in 
vedere cheltuielile mari cu chiria (71% din total cheltuieli materiale de 
intretinere si functionare).  
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Logistica: 
- revenirea cotei de combustibil la nivelul anterior reducerii 
- crearea  unui post de arhivar 
- alocarea sumelor pentru scenariul de siguranta la foc si pentru dotarea cu 

mijloace de interventie in cazul  unor dezastre in vederea autorizarii, conditie 
impusa prin procesul verbal de control al ISU Teleorman si in anul 2011( si 
in 2012-2013). 
 

Tehnologia informatiei: 
- revizuitea regulamentului de securitate IT si adaptarea lui la conditiile 

actuale (lucru cu SIUI 2.0 in mod centralizat) 
- inaintarea catre CNAS de solicitari privind rapoartele din SIUI (actualizare 

sau rapoarte noi)   
- schimbarea statiilor de lucru (in limita posibilitatilor bugetare), in acest 

moment unule dintre ele fiind uzate moral; 
- desfasurarea unor sedinte practice de pregatire astfel incit sa se faca un 

schimb de cunostinte privind datele si prelucrarea lor. In acest fel utilizatorii 
vor sti cine administraza anumite date pe care ei le consulta sau utilizeaza; 

- Studiul manualelor SIUI (de referinta si utilizare) pentru a putea rezolva 
problemele aparute intr-un timp cit mai scurt; 

- Participarea la cursuri de specialitate (de preferat e-learning) pentru cresterea 
nivelului de cunostinte (pentru asta e nevoie de asigurarea resurselor 
financiare  necesare). 

 
Directia Relatii Contractuale: 

- reluarea instruirilor si a informarilor la nivel national privind legislatia, 
elaborarea Contractului-cadru si a Normelor metodologice de aplicare a 
acestuia; 

- organizarea de training-uri nationale cu privire la functionarea SIUI, in 
limitele bugetului alocat pentru aceste actiuni; 

- corelarea listei de medicamente cu bugetul alocat  cu aceasta destinatie, 
astfel incat persoanele asigurate sa aiba acces la ea si sa aiba continuitate; 

- sa se faca actualizarea legislatiei in SIUI in timp util in vederea functionarii 
in conditii optime a sistemului; 

- sa se faca corelatia informatiilor intre module SIUI-ului  in timp real  (exp. 
intre modulele “Raportari de la ANAF“ cu “Persoane inregistrate – 
Categorie” ); 

 
Concedii medicale: 

- Crearea posibilităţii introducerii codului diagnostic în anexa nr.2 (acum 
sectiunea D din declaratia 112), astfel încât angajatorii să nu poată introduce 
suma suportată din FNUASS, dacă nu este respectată condiţia privind 
continuitatea d.p.d.v. al afecţiunii. Astfel, ar fi eliminate multe erori la 
calcularea sumelor suportate din FNUASS. 
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- Normele sa nu mai lase loc la interpretari pentru eliminarea conflictelor sau 
litigiilor cu angajatorii. 

- Compartimentele care se ocupa cu verificarea dosarelor de restituire a 
indemnizatiilor de concediu medical sa aiba in componenta lor un medic. 

- La împerecherea certificatelor de concediu medical cu cele raportate de 
medici, sa apara colorate campurile cu neconcordante, astfel încat sa poata fi 
vizualizate (si la Serviciul Medical), deoarece multe certificate sunt raportate 
cu greseli (unele de catre medici si de multe ori acestia sunt din alte judete).  

- Crearea posibilităţii obţinerii unei fişe pentru fiecare angajator  – o evidenţă 
a contribuţiilor, a prestaţiilor, a sumelor de virat, respectiv de restituit - 
necesară în cazul solicitărilor de restituire de sume suportate din FNUASS. 

- Importarea de la ANAF a încasărilor la bugetul FNUASS - a contributiei de 
0.85%, pentru contribuabilii persoane juridice si fizice, deoarece nu este 
posibilă evidenţa pe contribuabili a obligaţiilor, încasărilor şi eventualelor 
restanţe la plata contribuţiilor. 

- Posibilitatea realizarii in SIUI a unor rapoarte in forma dorita la un moment 
dat, in functie de necesitati. 
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