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Informare privind activitatea desfasurata 
in anul 2015 

 
 
 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 2015, 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 2015 au fost: 
- administrarea bugetului propriu; 
- 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 care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, si ale Normelor metodologice de aplicarea a 
acestuia.  

In anul 2015 au fost incheiate 481 de contracte cu furnizori de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale, din care pe domenii de asistenta medicala 
exemplificam: 176 la asistenta medicala primara , 89 asistenta medicala ambulatorie 
de specialitate pentru specialitati clinice, 23 asistenta medicala ambulatorie de 
specialitate pentru specialitati paraclinice , 33 medicina dentara, 8 spitale, 64 furnizori 
de medicamente,  8 furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, 9 furnizori de 
ingrijiri la domiciliu, 71 de furnizori de dispozitive medicale.   

Obiectivul principal de activitate a fost in anul 2015 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. 

Daca privim retrospectiv, vom constata ca bugetul alocat Casei de Asigurari de 
Sanatate Teleorman in anul 2015 pentru bunuri si servicii cu caracter medical, a fost 
mai mare decat bugetul anului anterior. Astfel, pentru medicamente, materiale 
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sanitare, dispozitive si servicii medicale in anul 2015 s-a alocat suma de 248.661,74 
mii lei comparativ cu anul 2014 unde bugetul a fost de 225.579,96 mii lei , ceea ce 
inseamna o crestere in anul 2015 fata de 2014 cu 10.23 % . 

Cele mai mari alocari bugetare, pe domenii de asistenta medicala s-au 
inregistrat la:   

  -medicamente cu si fara contributie personala 80.061,00 mii lei in anul 2015 
fata de 79.237,18 mii  lei in anul 2014, inregistrindu-se astfel o crestere de 1,04%; 

-medicamente pentru boli cronice utilizate in programele nationale de sanatate 
22.677,37 mii lei in anul 2015 fata de 18.543,54 mii lei in anul 2014, inregistrindu-se 
o crestere de 22.29%   

-materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ 
694,68 mii lei in anul 2015 fata de 548,00 mii in anul 2014, inregistrindu-se o crestere 
de 26,77%; 

-servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala, 9.003,26 mii lei in anul 
2015 fata de 1.442,42 mii lei in anul 2014, inregistrindu-se o crestere de 625,18%; 

-dispozitive medicale  3.847,00 mii lei in anul 2015 fata de 3.053,39 mii lei in 
anul 2014 inregistrind o crestere cu  25.99%; 

-asistenta medicala primara 26.795,43 mii lei in anul 2015 fata de 26.303,99 mii 
lei in anul 2014, inregistrindu-se o crestere de 1,87%; 

-asistenta medicala dentara  659,00 mii lei in anul 2015 fata de 572,84 mii lei in 
anul 2014 inregistrindu-se o crestere cu 15,04 %; 

-asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 4.949,00  mii lei in anul 2015 
fata de 4.214,58  mii lei in anul 2014 inregistrind o crestere cu 17,43%; 

-spitale generale cu 89.493,00 mii lei in anul 2015 fata de 81.204,00 mii lei in 
anul 2014, inregistrindu-se o crestere de 10,21%; 

-ingrijiri medicale la domiciliu  223 mii lei in anul 2015 fata de 195,22 mii lei in 
anul 2014, inregistrindu-se o crestere de 14,23%; 

-asistenta medicala in centre multifunctionale 535,00 mi lei in anul 2015 fata de 
497,80 mii lei in anul 2014, inregistrindu-se o crestere de 7,47%; 

 
Asa cum se observa, majorarile de buget  s-au efectuat la acele domenii la care 

in ultimii ani cererea de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale  a 
crescut continu.  

In ceea ce priveste dispozitivele medicale  datorita cresterii bugetului alocat in 
anul 2015 comparativ cu anul 2014 se inregistreaza o scadere a numarului de persoane 
aflate in lista de asteptare de la 776 in anul 2014 la 272 persoane in anul 2015.  

 Astfel, daca in anul 2012 s-au aprobat 2560 de cereri de dispozitive pentru 
stomii, incontinenta urinara si pentru oxigenoterapie, in anul 2013 s-au aprobat 3755 
cereri, in anul 2014 s-au aprobat 4041 cereri iar in anul 2015 s-au aprobat 4624 cereri.  
Se constata o crestere permanenta de la an la an a solicitarilor, spre exemplu in anul 
2015 fata de anul 2014 la 14,43%.  Un obiectiv pe care vrem sa-l atingem in anul 2016 
este acela de a elimina lista de asteptare pentru dispozitive medicale. 

Pentru asistenta medicala paraclinica a fost alocat un buget mai mare in anul 
2015 cu 17.43% fata de bugetul anului 2014,  fiind un semnal clar de o crestere a 
accesibilitatii asiguratilor la analize medicale. 
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In ceea ce priveste spitalele, bugetul alocat in anul 2015 este  mai mare cu 10,21 
decat bugetul  alocat in anul 2014  , iar propunerea de buget pentru anul 2015 este si 
ea mai generoasa. 

In anul 2015, s-au platit pentru serviciile medicale primite de catre asiguratii din 
Teleorman in statele membre ale Uniunii Europene suma de 3.701,46 mii lei, in 
scadere fata de anul 2014 cu 32,24 %, in anul 2014 platile au reprezentat 4.759,91 mii 
lei.  

In anul 2015 au fost inregistrate un numar de 2046 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 17.703 de 
adeverinte asiguratilor. In perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost eliberate 169 de 
formulare europene pentru beneficierea de tratament medical in  tarile membre UE. 

Incepand cu luna februarie 2015 a demarat implementarea cardului national de 
asigurari de sanatate ca mijloc de identificare al asiguratilor in sistemul de asigurari 
sociale de sanatate, iar incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul national de 
sanatate  este unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in 
sistemul public de sanatate  pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani care au card 
emis.  

In acest sens au fost tiparite pentru Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman un 
numar de 268.314 carduri nationale, dintre acestea 254.298 fiind distribuite prin posta, 
iar restul de 14.016. Dintre acestea, marea majoritate au fost eliberate asiguratilor sau 
medicilor de familie, la CJAS aflandu-se in distribuire un numar de 1594 carduri 
nationale. 

De asemenea in anul 2015 au fost inregistrate un numar de 2664 cereri pentru 
carduri pierdute sau furate, un numar de 113 cereri pentru schimbarea numelui, 275 de 
carduri au fost declarate defecte si au fost refuzate pe motive religioase un numar de 
59 de carduri. 

 
Executia bugetara a FNUASS pentru anul 2015 se prezinta astfel: 

Denumire indicatori 

Prevederi 
aprobate  

pe anul 2015 
- mii lei - 

Realizări an 2015 -
mii lei - 

Diferenţe 
 

Realizări an 
2015 faţă de 
prevederi an 

2015 (%) 

1 2 3 4=2-3 5=3/2 
VENITURI – TOTAL 146.074,43 124.693,86 21.380,57 85,36 
TOTAL CHELTUIELI din 
care: 

255.817,30 255.574,87 242,43 99,91 

A. CHELTUIELI PENTRU 
SĂNĂTATE 

249.195,30 248.952,87 242,43 99,90 

 a) Cheltuieli pentru materiale 
şi prestări de servicii cu 
caracter medical 

245.829,96 245.661,20 168,76 99,93 

b) Cheltuieli de administrare 
a fondului: 

3.365,34 3.291,67 73,67 97,81 

- cheltuieli de personal 2.209,67 2.170,02 39,65 98,21 
- cheltuieli materiale 1.148,47 1.114,45 34,02 97,03 
- cheltuieli de capital 7,20 7,20 0 100,00 
B. CHELTUIELI PENTRU 
ASIGURĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

6.622,00 6.622,00 0 100,00 
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   Referitor la executia veniturilor facem precizarea ca in cadrul prevederii 
bugetare pentru anul 2015 la nivelul CAS Teleorman sunt cuprinse si prevederea 
pentru urmatorii indicatori de venit :,,Subventii primate de bugetul FNUASS pentru 
echilibrare” in suma de 13.979,00 mii lei, pentru ,,Sume alocate din bugetul de stat, 
altele decat cele pentru echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii” in suma de 
1.837,43 mii lei si pentru ,,Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii” in suma de 2.079,00 mii lei. Pentru acesti indicatori nu exista incasari la 
nivelul judetului, incasarile reflectandu-se in bugetul agregat la nivelul CNAS. Daca 
avem in vedere acest lucru, rezulata ca executia veniturilor la nivelul judetului a fost 
buna (97,28%). 

Referitor la cheltuieli, din analiza contului de execuţie bugetara se constata 
urmatoarele: faţa de o prevedere bugetara de 255.817,30 mii lei, au fost efectuate plaţi 
în suma de 255.574,87 mii lei în procent de 99,91 % realizandu-se o  execuţia bugetara 
buna.  

Cheltuielile pentru serviciile cu caracter medical, in suma de 245.661,20 mii lei, 
deţin ponderea  cea mai mare în totalul plaţilor cu 96,12 %. Decontarea serviciilor 
medicale în anul 2015 s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare aprobate pe fiecare 
domeniu de asistenţa medicala si conform contractelor încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale la termenele stabilite, neinregistrandu-se la 31.12.2015 plati restante. 

Cheltuielile de administrare a fondului: au fost prevazute credite bugetare în suma 
de 3.365,34 mii lei, s-au efectuat plaţi în suma de 3.291,67 mii lei, în procent de 
97,81%, ceea ce reprezinta 1,29% din total plati. 
 
Situatia executiei bugetului FNUASS in anul 2015 comparativ cu anul 2014, se prezinta astfel: 

Denumire indicatori Realizări an 2015 
- mii lei - 

Realizări an 2014 
 

- mii lei - 

Realizări an 
2015 faţă de 
an 2014 (%) 

1 2 3 5=2/3 
 

VENITURI – TOTAL  124.693,86 122.049,65 102,17 
TOTAL CHELTUIELI din care: 252.044,87 254.689,03 98,96 
A. CHELTUIELI PENTRU S ĂNĂTATE 248.952,87 247.089,11 100,75 
Cheltuieli pentru materiale şi prestări de 
servicii cu caracter medical 

245.661,21 242.593,53 101,26 

Cheltuieli de administrare a fondului: 3.291,67 4.495,58 73,22 
- cheltuieli de personal 2.170,02 2.658,22 81,63 
- cheltuieli materiale 1.114,45 1.837,36 60,65 
- cheltuieli de capital 7,20   
B. CHELTUIELI PENTRU ASIGUR ĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

6.622,00 7.599,92  
87,13 

 
Referitor la veniturile incasate in anul 2015 acestea au fost cu 2,17% mai mult decat 

in anul 2014. 
Cheltuielile pe total au fost mai mici in anul 2015 cu 1,04% fata de anul 2014, 

influenta cea mai mare fiind de la ,,cheltuieli cu asistenta sociala” ca urmare a 
diminuarii contravalorii sumelor solicitate de catre angajatori reprezentand 
indemnizatii de concedii medicale suportate din FNUASS platite de acestia. 
Deasemenea si cheltuielile de administrare a fondului au fost mai mici in anul 2015 
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fata de anul 2014 cu 26,78% intrucat in anul 2014 a demarat procesul de distribuire a 
cardului national de asigurari de sanatate ce a implicat cheltuilei suplimentare. 

In ceea ce priveste achizitiile s-a intocmit Programul de achizitii publice  pe anul 
2015 pentru achizitia de produse si servicii (lucrari nu a fost cazul), versionat  in 
functie de modificarile bugetului. Avand in vedere ca, in afara de chirie (care nu face 
obiectul OUG 34/2006)  , nici un produs sau serviciu in cadru aceluiasi cod CPV nu a 
avut valoare fara TVA peste 30 000  euro, astfel ca pentru achizitii s-a  ales ca  
procedura ,,cumpararea directa”. In anul 2015 s-au derulat  in SEAP cumparari directe  
in valoare de 152545.61 lei, in proportie de 74.9 % din valoarea de raportat conform 
legii. 

Logistica 
1. În domeniul lucrărilor de secretariat: 
- s-au inregistrat si distribuit catre compartimente sau s-au expediat un numar total  

de  14.275 de documente. 
2. În domeniul protecţiei şi păstrării documentelor: 
-s-au pimit in arhiva un numar de 1.597 unitati arhivistice 
-s-au predat 1.260 kg  deseuri hartie  provenite din selectionarea documentelor din 

arhiva 
3. În domeniul asigurării activităţii de transport: 
- nu au fost evenimente de circulatie in anul 2015. 
4. În domeniul gestionării patrimoniului: 
- ca urmare a inventarierii anuale a partimoniului nu au fost depistate diferente 

cantitativ valorice, nu au fost imputatii, iar mijloacele fixe si obiecte de inventar gasite 
cu uzura ridicata  sau deteriorate au fost propuse la casare. 

5. În domeniul activităţii de curăţenie si colectarii selective  a deseurilor: 
- s-au  respectat cerintele L132/2010 si se desfasoara activitatea de colectare 

selectiva  a deseurilor. 
6. În domeniul activităţii de pază: 
- s-a respectat Planul de paza, s-au  monitorizat patrunderile prin efractie. Nu au fost 

evenimente in anul 2015. 
7. În domeniul asigurării condiţiilor de funcţionare a Consiliului de Administraţie: 
- s-au organizat 12 consilii de administratie in anul 2015 in urma carora au rezultat 

un numar de 17  hotarari. 
8. Atribuţii pe linie de securitatea si sanatatea muncii, PSI, situatii de urgenta:  
-  s-au intocmit: Planul de prevenire si protectie pe anul 2015, Documentatia 

aferenta SSM si PSI  pe anul 2015 
9.In domeniul gestionarii judicioase a cheltuielilor materiale ale CAS, conf. 

Ord.1792/2002: 
-  s-au intocmit angajamente globale pentru fiecare subgrupa din buget 
-  s-au intocmit propuneri de angajare a cheltuielilor  
-  s-au avizat pentru legalitate si conformitate facturile 
-  s-au intocmit ordonantari la plata a facturilor   
10. Alte activitati:-  facturile s-au inregistrat in modulul ERP –Financiar 

contabililitate. 
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 Control: 
In conformitate cu Planul anual de control aprobat de CNAS, in anul 2015 am avut 

stabilite 158 controale prevazute din care pe specialitati: 59 medicina primara, 26 
ambulatoriu de specialitate clinic, 8 ambulatoriu de specialitate paraclinic, 11 
ambulatoriu de specialitate stomatologic, 7 spitale, 3 BFT, 24 furnizori de me 
dicamente, 4 furnizori de dispozitive medicale, 16 programe nationale de sanatate si 2 
controlale la persoane juridice ai caror salariati beneficiaza de concedii medicale 
conform OUG nr. 158/2005.  

Numarul de controale realizate in perioada de raportare respective anul 2015 pe 
specialitati este: 58 medicina primara, 55 ambulatoriu de specialitate clinic, 8 
ambulatoriu de specialitate paraclinic, 12 ambulatoriu de specialitate stomatologic, 9 
spitale, 3 BFT, 26 furnizori de medicamente, 4 furnizori de dispozitive medicale, 17 
programe nationale de sanatate si 2 controlale la persoane juridice ai caror salariati 
beneficiaza de concedii medicale conform OUG nr. 158/2005.  

S-au efectuat atat controale tematice conform obiectivelor din cadrul de obiective 
apobat de CNAS cat si controale operative si inopinate dispuse de Directia Generala 
Monitorizare, Control si Antifrauda precum si de conducerea CAS Teleorman.  

In urma controalelor efectuate s-au imputat 203.284,43 lei astfel: 45.145 lei 
medicina primara, 110.718 lei ambulatoriul de specialitate clinic, 4.035 lei 
ambulatoriul de specialitate paraclinic, 171 lei ambulatoriu de specialitate 
stomatologic, 22.231 lei spitale, 770 lei BFT, 1.299 lei furnizori de medicamente,  
18.915 lei programe nationale de sanatate.    
 

Medic Sef: 

PROGRAME DE SANATATE 
La nivelul CJAS Teleorman s-au derulat 5 programe nationale de sanatate de catre 

unitatile sanitare cu paturi. In toate cazurile indicatorii de eficienta s-au situat sub 
valorile nationale. 

Nu au existat probleme in derularea acestor programe. 
 

PROGRAM NATIONAL DE 
SANATATE 

UNITATE SANITARA VALOARE CONTRACT 
AN 2015 – LEI 

PROGRAMUL NATIONAL DE 
ONCOLOGIE 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

1.447.797 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARITAS ROSIORI DE VEDE 

1.045.000 

SPITALUL MUNICIPAL 
TURNU MAGURELE 

151.572 

SC ONCOVIT SRL 448.758 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DIABET ZAHARAT 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

2.000 

PROGRAMUL NATIONAL DE 
ORTOPEDIE 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

4.000 

PROGRAMUL NATIONAL BOLI 
RARE – BOALA HUNTER 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARITAS ROSIORI DE VEDE 

2.568.250 

PROGRAMUL NATIONAL DE 
SUPLEERE RENALA LA BOLNAVII 
CU IRC 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

1.640.179 

SC NEFROLMED SRL 7.328.896 
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COMISII TERAPEUTICE 
A) Comisiile terapeutice judetene care au functionat la nivelul CJAS 

Teleorman in anul 2015 
1    Neuropsihiatrie ADHD – total pacienti 45, consum 95.145,96 lei 
2    Oncologie – tratament adjuvant – total pacienti 221, consum 2.588.697,04 lei 
3    Stent – total pacienti 8, consum 647,88 lei 
4    B. Parkinson – total pacienti 382, consum 2.089.366,91 lei 
5   Demente – total pacienti 1222, consum 1.461.814,1 lei 
6   Somatropinum – total pacienti 17, consum 388.152,27 lei 
7   Epilepsie – total pacienti 24, consum 34.552,97 lei 
 
B) Comisiile judetene de legatura cu comisiile de experti CNAS care au 

functionat in anul 2015 la nivelul CAS Teleorman. 
1. tratament specific hepatitelor cronice şi cirozei hepatice de etiologie virala 

precum si pentru boala inflamatorie cronica intestinala (g4,g7) – 289 pacienti, consum 
5.165.319,55 lei 

2. tratament cu imunosupresoare in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, 
spondilita ankilozanta si artrita juvenila(g31)-total pacienti 30, consum 987.941,75 lei 

3. tratamentul tumorilor hipofizare cu expansiune supraselara  si tumori 
neuroendocrine (tumori neuroendocrine gastro-entero-pancreatice si pulmonare(g22) – 
total pacienti 5, consum 410.428,79 lei 

4. tratamentul specific in psoriazisul cronic sever(g31) – total pacienti 57, consum 
2.540.784,82 lei     

 
C) Comisii  experti pentru implementarea PNS  
1.tratamentul pentru diabet zaharat – total pacienti 427, consum 974.173,87 lei 
2.tratamentul pentru afectiuni oncologice (p3) – total pacienti 71, consum 

2.546.757,21 lei. 
 
EVALUARE FURNIZORI:   
In anul 2015 au fosr evaluati un numar de 414 furnizori de servicii medicale si 

farmaceutice. 
 
 

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 
serviciilor 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 (cca 70% din total cheltuieli materiale de intretinere si 
functionare).  
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Logistica: 

- crearea  unui post de arhivar datorita imposibilitatii compartimentelor de a  arhiva 
in termen avand in vedere personalul insuficient . 

- crearea unui  post de secretar-dactilograf avand in vedere disfunctionalitatile ivite  
in desfasurarea activitatii de secretariat la nivelul CAS,deoarece nu exista un 
asemenea post. 

 
Tehnologia informatiei: 

- Intretinerea si administrarea retelei de calculatoare proprii 
- Instalarea/reinstalarea de programe software  necesar desfasurarii activitatii 

institutiei 
- Actualizarea programelor antivirus si firewall 
- Repararea statiilor de lucru defecte, schimbarea statiilor de lucru (in limita 

posibilitatilor bugetare), in acest moment unele dintre ele fiind uzate moral; 
- Rezolvarea unor situatii de erori din SIUI sau trimiterea acestora la suportul de la 

nivel CNAS ( suport.siui@casan.ro) 
- Asigurarea de suport la utilizarea aplicatiilor informatice pentru furnizorii de 

servicii medico-farmaceutice aflati in relatie contractuala cu CAS Teleorman 
- Deblocare carduri de asigurat si asigurarea de suport privind utilizarea cardului de 

asigurat pentru furnizorii aflati in contract cu CAS Teleorman ( centru de suport 
telefonic) 

- inaintarea catre CNAS de solicitari privind rapoartele din SIUI (actualizare sau 
rapoarte noi)   

- 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; 

- punerea la dispozitia utilizatorilor a 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; 

- marirea vitezei de procesare a datelor introduse in SIUI; 
- introducerea de noi reguli de validare a serviciilor medicale,medicamentelor si 

dispozitivelor medicale raportate de furnizorii de servicii in SIUI ; 
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- realizare de rapoarte in SIUI care sa ofere date ce sunt necesare  in luarea 
deciziilor; 

- valabilitatea normelor metodologice sa fie timp de  2 ani asa cum este si contractul-
cadru; 
 
Medic Sef 

- Actualizarea SIUI in ceea ce priveste compararea prescriptiilor medicale cu 
medicamente care necesita aprobare, cu deciziile emise in SIUI. 
- Respectarea protocoalelor terapeutice prin introducerea unui filtru in aplicatia SIUI 
in ceea ce privreste restrictiile de prescriere. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

Dr. NICA MARIUS 
 
                                                                                                              Intocmit, 
                                                                                                   Ing. Popa Mihaela 

 


