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Informare privind activitatea desfasurata 

in anul 2017 
 
 
 
 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 2017, 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 2017 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, dupa validare, 
furnizorilor de servicii medicale in conditiile  prevederilor Contractului-cadru care 
reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 
sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, si ale Normelor metodologice de aplicarea a 
acestuia.  

In anul 2017 au fost incheiate 477 de contracte cu furnizori de servicii medicale, 
medicamente si dispozitive medicale, din care pe domenii de asistenta medicala 
exemplificam: 172 la asistenta medicala primara , 87 asistenta medicala ambulatorie 
de specialitate pentru specialitati clinice, 29 asistenta medicala ambulatorie de 
specialitate pentru specialitati paraclinice , 33 medicina dentara, 8 spitale, 61 furnizori 
de medicamente,  7 furnizori de servicii de recuperare-reabilitare, 10 furnizori de 
ingrijiri la domiciliu, 70 de furnizori de dispozitive medicale.   

De asemenea in anul 2017 au fost incheiate un numar total de 9 conventii, 
astfel: 
- 5 conventii pentru eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, 

eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau  
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- eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie 
personala; 

- 4 conventii privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale 
spitalicesti (recomandare de internare), formular cu regim special unic pe tara; 
Obiectivul principal de activitate a fost in anul 2017 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 2017 pentru cheltuieli cu bunuri si servicii cu caracter 
medical, a fost mai mare decat bugetul anului anterior. Astfel, pentru medicamente, 
materiale sanitare, dispozitive si servicii medicale in anul 2017 s-a alocat suma de 
268.666,12  mii lei, comparativ cu anul 2016  unde bugetul a fost de 257.078,63 mii 
lei, ceea ce inseamna o crestere in anul 2017 fata de 2016 cu 4,51 % . 

 
Pe domenii de asistenta medicala cresteri s-au inregistrat la :    

Denumire indicator 
Credite de 

angajament 
2016 

Credite de 
angajament 

2017 
 % 

B         2 4   
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 
programele nationale cu scop curativ, din care: 21.043,78 24.026,72 114,17 
Servicii medicale de hemodializa 13.122,22 14.302,39 109,00 

Dispozitive medicale 3.479,00 4.764,00 139,94 
Asistenta medicala primara 28.672,18 29.468,40 102,78 

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 10.181,16 11.218,00 110,18 

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 4.906,33 5.886,32 119,97 

Asistenta medicala de recuperare in centre multifunctionale 548,00 645,00 117,70 

Spitale generale 92.195,00 105.415,01 114,34 

Prestatii medicale acordate in baza formularelor europene  4.078,57 8.739,62 214,28 
 
 
Asa cum se observa, majorarile de buget  s-au efectuat la acele domenii la care 

in ultimii ani cererea de servicii medicale  a crescut continu.  
In ceea ce priveste dispozitivele medicale  datorita cresterii bugetului alocat in 

anul 2017 comparativ cu anul 2016,  au fost aprobate cererile persoanelor aflate in 
lista de asteptare.  

In anul 2017 au fost emise un numar de 254  formulare europene, mai mult cu 
10% decat numarul de formulare europene emise in anul 2016, de 230 formulare 
europene.  

In anul 2017 obiectivul privind  implementarea cardului national de asigurari de 
sanatate ca mijloc de identificare al asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de 
sanatate a continuat, au fost tiparite un numar de 2.656  carduri duplicat pentru Casa 
de Asigurari de Sanatate Teleorman,  ca urmare a pierderii, furtului sau alte motive. 
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Executia bugetara a FNUASS pentru anul 2017 se prezinta astfel: 

Denumire indicatori 

Prevederi 
aprobate 

pe anul 2017 
- mii lei - 

Realizări an 
2017 lei - 

Diferenţe 
 

Realizări an 
2017 faţă de 
prevederi an 

2017 (%) 
1 2 3 4=2-3 5=3/2 

VENITURI – TOTAL 135,759,20 127.291,62 8.467,58 93,76 
TOTAL CHELTUIELI din 
care: 

305.452,88 304.604,82 848,06 99,72 

A. CHELTUIELI PENTRU 
SĂNĂTATE 

296.819,16 296.489,11 330,05 99,89 

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

251.301,85 251.011,48 290,37 99,88 

     b) Cheltuieli de 
administrare a fondului: 

5.630,08 5.590,79 39,29 99,30 

- cheltuieli de personal 4.691,89 4.684,52 7,37 99,84 
- cheltuieli materiale 938,19 906,27 31,92 96,60 
- cheltuieli de capital 0 0 0 0 
   c) Transferuri intre 
unitati ale administratiei 
publice 

39.887,23 39.886,84 0,39 100 

B. CHELTUIELI PENTRU 
ASIGURĂRI ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

8.633,72 8.632,66   1,06 99,99 

  
   
 
 
       Referitor la executia veniturilor facem precizarea ca in cadrul prevederii bugetare 
pentru anul 2017 la nivelul CAS Teleorman sunt cuprinse si prevederea pentru 
urmatorii indicatori de venit :,,Subventii primite de bugetul FNUASS pentru 
echilibrare” in suma de 5.030,00 mii lei, pentru ,,Sume alocate din bugetul de stat, 
altele decat cele pentru echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii” in suma de 
1.794,48 mii lei si pentru ,,Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii” in suma de 1.136,00 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, rezulta ca executia veniturilor din contributii pentru 
asigurari de sanatate la nivelul judetului a fost buna (105,47%). 

Referitor la cheltuieli, din analiza contului de execuţie bugetara se constata 
urmatoarele: faţa de o prevedere bugetara de 305.452,88 mii lei, au fost efectuate plaţi 
în suma de 304.604,82 mii lei în procent de 99,72 % realizandu-se o  execuţia bugetara 
buna.  

Cheltuielile pentru serviciile cu caracter medical, in suma de 251.301,85 mii lei, 
deţin ponderea  cea mai mare în totalul plaţilor cu 82,41 %. Decontarea serviciilor 
medicale în anul 2017 s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare aprobate pe fiecare 
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domeniu de asistenţa medicala si conform contractelor încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale la termenele stabilite, neinregistrandu-se la 31.12.2017 plati restante. 

 
 
 

Denumire indicator 

Credite bugetare 
anuale aprobate 

la finele 
perioadei de 

raportare 

Plati 
efectuate 
cumulat 

Realizări 2016 
fata de 

prevederi 
an 2016 (%) 

Realizări 2016 
fata de 

prevederi 
an 2016 (%) 

B         2 4   

CHELTUIELI- TOTAL       305.452,88 304.604,82 99,72% 
CHELTUIELI CURENTE 305.452,88 304.604,82 99,72% 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.691,89 4.684,52 99,84% 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 252.240,04 251.917,75 99,87% 
TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 #DIV/0! 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 39.887,23 39.886,84 100,00% 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8.633,72 8.632,66 99,99% 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0,00 #DIV/0! 

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 #DIV/0! 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 #DIV/0! 

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL CURENT 0,00 -518,00 #DIV/0! 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 305.452,88 304.604,82 99,72% 

CHELTUIELI CURENTE 305.452,88 304.604,82 99,72% 
SANATATE 296.819,16 295.972,16 99,71% 

CHELTUIELI CURENTE 296.819,16 296.489,11 99,89% 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.691,89 4.684,52 99,84% 
Cheltuieli de salarii in bani 3.832,25 3.827,95 99,89% 

Salarii de baza 3.794,39 3.790,23 99,89% 
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 18,60 18,60 99,98% 

Indemnizatii de delegare 0,00 0,00 #DIV/0! 

Indemnizatii de detasare 0,00 0,00 #DIV/0! 

Alte drepturi salariale in bani, din care: 19,26 19,13 99,31% 

Contributii 859,64 856,57 99,64% 

Contributii de asigurari sociale de stat 604,04 603,39 99,89% 

Contributii de asigurari de somaj 19,16 18,71 97,67% 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 199,30 199,14 99,92% 
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 
boli profesionale  6,48 5,70 87,90% 
Contributii pentru concedii si indemnizatii 30,66 29,64 96,67% 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 252.240,04 251.917,75 99,87% 

Bunuri si servicii 251.592,95 251.276,04 99,87% 
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Furnituri de birou 16,00 15,99 99,94% 

Materiale pentru curatenie 3,00 3,00 100,00% 

Incalzit, iluminat si forta motrica 60,10 47,11 78,39% 

Apa, canal si salubritate 19,80 18,32 92,54% 

Carburanti si lubrifianti 25,05 25,05 99,99% 

Piese de schimb 3,00 2,99 99,59% 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 31,50 27,28 86,61% 
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 
din care: 251.311,88 251.021,00 99,88% 
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt 
ch.proprii 10,03 9,52 94,91% 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, 
din care: 122,62 115,30 94,03% 

Reparatii curente 2,00 1,93 96,34% 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 25,00 24,92 99,69% 

Alte obiecte de inventar 25,00 24,92 99,69% 

Deplasari, detasari, transferari 4,00 0,85 21,18% 

Deplasari interne, detasari, transferari 4,00 0,85 21,18% 

Deplasari in strainatate 0,00 0,00 #DIV/0! 

Carti, publicatii si materiale documentare 2,00 1,81 90,65% 

Consultanta si expertiza 0,00 0,00 #DIV/0! 

Pregatire profesionala 0,89 0,00 0,00% 

Protectia muncii 2,00 2,00 99,90% 

Alte cheltuieli 611,20 610,20 99,84% 

Chirii 610,20 610,20 100,00% 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,00 0,00 0,00% 

TITLUL III DOBANZI 0,00 0,00 #DIV/0! 

Alte dobanzi 0,00 0,00 #DIV/0! 

Dobanda datorata trezoreriei statului 0,00 0,00 #DIV/0! 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI  0,00 0,00 #DIV/0! 

Despagubiri civile 0,00 0,00 #DIV/0! 

CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 #DIV/0! 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 0,00 0,00 #DIV/0! 

Active fixe 0,00 0,00 #DIV/0! 

Constructii 0,00 0,00 #DIV/0! 

Masini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 #DIV/0! 

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0,00 0,00 #DIV/0! 

Alte active fixe 0,00 0,00 #DIV/0! 

Reparatii capitale aferente activelor fixe 0,00 0,00 #DIV/0! 

Administratia centrala 0,00 0,00 #DIV/0! 

Servicii publice descentralizate, din care: 45.517,31 45.477,63 99,91% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 251.301,85 251.011,48 99,88% 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si 
dispozitive medicale 89.089,49 89.088,94 100,00% 
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Medicamente cu si fara contributie personala 48.442,54 48.442,14 100,00% 

    ~ activitatea curenta 47.147,34 47.147,34 100,00% 

    ~  cost volum-rezultat 0,00 0,00 #DIV/0! 

    ~  cost volum 0,00 0,00 #DIV/0! 

    ~ personal contractual 159,20 159,20 100,00% 
    ~ medicamente 40% - conform HG nr.186/2009 
privind aprobarea Programului pentru compensarea 
cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu 
modificarile si completarile ulterioare 1.136,00 1.135,60 99,96% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -287,77 #DIV/0! 
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ, din 
care: 22.899,23 22.899,12 100,00% 
          Programul national detratament pentru boli rare 4.725,13 4.725,10 100,00% 
          Programul national de tratament al bolilor 
neurologice 0,00 0,00 #DIV/0! 
          Programul national de tratament al hemofiliei si 
talasemiei 0,00 0,00 #DIV/0! 

          Programul national  de diabet zaharat 10.604,37 10.604,33 100,00% 

          Programul national de boli endocrine 0,00 0,00 #DIV/0! 
          Programul national de transplant de organe, 
tesuturi si celule de origine umana 424,13 424,12 100,00% 

         Programul national de sanatate mintala 0,00 0,00 #DIV/0! 

          Programul national de oncologie 7.028,64 7.028,62 100,00% 
Sume pentru medicamente utilizate in programele 
nationale cu scop curativ care fac obiectul 
contractelor de tip COST VOLUM, din care: 116,96 116,95 100,00% 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni 
oncologice(adulti si copii) 116,96 116,95 100,00% 

Programul national de tratament pentru boli rare 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
nationale cu scop curativ, din care: 733,15 733,11 99,99% 

          Programul national  de diabet zaharat 725,56 725,53 100,00% 
       Programul national  de diabet zaharat-pompe 
insulina si materiale consumabile 0,00 0,00 #DIV/0! 
         Programul national de ortopedie 7,59 7,59 99,95% 
          Subprogramul de tratament al surditatii prin 
proteze auditive implantabile 0,00 0,00 #DIV/0! 
          Programul national de terapie intensiva a 
insuficientei hepatice 0,00 0,00 #DIV/0! 

          Programul national detratament pentru boli rare 0,00 0,00 #DIV/0! 

         Programul national de boli cardiovasculare 0,00 0,00 #DIV/0! 
       Programul national de sanatate mintala 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Subprogramul de reconstructie mamara dupa 
afectiuni oncologice prin endoprotezare 0,00 0,00 #DIV/0! 
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     Programul national de diagnostic si tratament cu 
ajutorul aparaturii de inalta performanta, din care: 0,00 0,00 #DIV/0! 
   - Subprogramul de radiologie interventionala  0,00 0,00 #DIV/0! 
   - Subprogramul de diagnostic si tratament al 
epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 0,00 0,00 #DIV/0! 
  -  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei 
congenitale sau dobandite la copil 0,00 0,00 #DIV/0! 
  - Subprogramul de tratament al durerii neuropate 
prin implant de neurostimulator medular 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 13.169,57 13.169,57 100,00% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Dispozitive si echipamente medicale 3.845,00 3.845,00 100,00% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 

-44,77 
#DIV/0! 

Servicii medicale in ambulator 47.840,56 47.552,74 99,40% 

Asistenta medicala primara, din care: 29.537,28 29.335,30 99,32% 
   - activitate curenta 27.902,00 27.702,88 99,29% 
  - centre de permanenta 1.635,28 1.632,42 99,83% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -8,57 #DIV/0! 
Asistenta medicala  pentru specialitati clinice, din 
care: 11.213,00 11.205,65 99,93% 
   - activitate curenta 11.213,00 11.205,65 99,93% 
~  OUG 35/2015 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -42,59 #DIV/0! 
Asistenta medicala stomatologica, din care: 593,00 590,34 99,55% 
   - activitate curenta 593,00 590,34 99,55% 
   -  sume pentru servicii medicale tratament si 
medicatie pentru personalul contractual din sistemul 
sanitar 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din 
care: 5.858,28 5.782,86 98,71% 

    ~ activitatea curenta 5.846,00 5.770,64 98,71% 

    ~ Subprogramul de monitorizarea activa a terapiilor 
specifice oncologice  prin PET CT 0,00 0,00 #DIV/0! 

    ~  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu 
diabet zaharat (hemoglobina glicata) 12,28 12,22 99,51% 
    ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor 
solide maligne ( sarcom Ewing si neuroblastom ) la 
copii si adulti 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -4,04 #DIV/0! 
Asistenta medicala in centrele medicale 
multifunctionale, din care:  639,00 638,58 99,93% 
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   - activitate curenta 639,00 638,58 99,93% 
~  OUG 35/2015 0,00 0,00 #DIV/0! 
   -  sume pentru servicii medicale tratament si 
medicatie pentru personalul contractual din sistemul 
sanitar 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 105.330,18 105.330,17 100,00% 

Spitale generale 105.330,18 105.330,17 100,00% 

    ~ activitatea curenta 97.383,40 97.383,40 100,00% 
~  OUG 35/2015 7.946,78 7.946,77 100,00% 
    ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a 
bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute 
prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH 
si examen de biologie moleculara la copii si adulti 0,00 0,00 #DIV/0! 

    ~ Programul national de diagnostic si tratament cu 
ajutorul aparaturii de inalta performanta 0,00 0,00 #DIV/0! 
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni 
oncologice 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -97,36 #DIV/0! 
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0,00 0,00 #DIV/0! 

    ~ activitatea curenta 0,00 0,00 #DIV/0! 
~  OUG 35/2015 0,00 0,00 #DIV/0! 

   ~ personal contractual 0,00 0,00 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 

Ingrijiri medicale la domiciliu 302,00 300,01 99,34% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 0,00 #DIV/0! 
Prestatii medicale acordate in baza documentelor 
internationale 8.739,62 8.739,61 100,00% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 0,00 -31,85 #DIV/0! 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 
anul curent-SANATATE 0,00 

-516,95 
 #DIV/0! 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 39.887,23 39.886,84 100,00% 

TRANSFERURI CURENTE 39.887,23 39.886,84 100,00% 
Transferuri din bugetul fondului national unic de 
asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare 
pentru acoperirea creșterilor salariale 39.887,23 39.886,84 100,00% 
 
-  influente cresteri salariale conform Legii 250/2016 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 16.170,00 16.169,97 100,00% 
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fonduri publice în anul 2016 

 
 - influente aferente gărzilor efectuate de personalul 
sanitar conform OUG 43/2016 2.653,00 2.652,66 99,99% 
     ~ influente financiare salariale conform O.G. nr.7 
/2017  21.064,23 21.064,21 100,00% 
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 8.633,72 8.632,66 99,99% 
CHELTUIELI CURENTE 8.633,72 8.632,66 99,99% 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8.633,72 8.632,66 99,99% 

Ajutoare sociale 8.633,72 8.632,66 99,99% 

Ajutoare sociale in numerar 8.633,72 8.632,66 99,99% 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 5.453,78 5.453,78 100,00% 

Asistenta sociala in caz de boli 5.453,78 5.453,78 100,00% 

Asistenta sociala pentru familie si copii 3.179,94 3.179,94 100,00% 
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent - Asistenta sociala 0,00 -1,06 #DIV/0! 

 
 
Cheltuielile de administrare a fondului: au fost prevazute credite bugetare în suma 

de 5.630,08 mii lei, s-au efectuat plaţi în suma de 5.590,79 mii lei, ceea ce reprezinta 
1,84% din total plati. 

 
 
Situatia executiei bugetului FNUASS in anul 2017 comparativ cu anul 2016, se 
prezinta astfel: 

Denumire indicatori 

Realizări an 
2016 

 
- mii lei - 

Realizări an 
2017 

 
- mii lei - 

Realizări an 
2017 faţă de 
an 2016 (%) 

1 2 3 5=3/2 
 

VENITURI – TOTAL 124.243,46 127.291,62 102,45 
TOTAL CHELTUIELI din care: 275.514,08 304.604,82 110,56 
A. CHELTUIELI PENTRU SĂNĂTATE 267.969,80 295.972,16 110,45 
Cheltuieli pentru materiale şi prestări de 
servicii cu caracter medical 

261.417,25 251.011,48 96,02 

Cheltuieli de administrare a fondului: 3.566,01 5.622,71 157,68 
- cheltuieli de personal 2.572,32 4.684,52 182,11 
- cheltuieli materiale 927,09 938,19 101,20 
- cheltuieli de capital 66,60 0 - 
Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice 

2.986,54 39.886,84 1.335,55 

B. CHELTUIELI PENTRU ASIGURĂRI 
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

7.544,28 8.632,66 114,43 
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Referitor la veniturile incasate in anul 2017 acestea au fost cu 2,45% mai mari decat 
in anul 2016. 

In ceea ce priveste achizitiile s-a intocmit Programul de achizitii publice  pe anul 
2017 pentru achizitia de produse si servicii (lucrari nu a fost cazul), precum si 
investitii, versionat  in functie de modificarile bugetului. Avand in vedere ca, in afara 
de chirie (care nu face obiectul legislatiei in vigoare privind achizitiile publice), nici un 
produs sau serviciu in cadru aceluiasi cod CPV sau contract  nu a avut valoare fara 
TVA peste pragurile prevazute de lege, astfel ca pentru achizitii s-a  ales ca  procedura 
,,cumpararea(achizitia) directa”. In anul 2017 s-au derulat  in SEAP cumparari directe  
in valoare de 166,99 mii  lei fara TVA.  

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

de  13.040 de documente. 
2. În domeniul protecţiei şi păstrării documentelor: 
-s-au predat 6.120  kg  deseuri hartie  provenite din selectionarea documentelor din 

arhiva 
3. În domeniul asigurării activităţii de transport: 
- nu au fost evenimente de circulatie in anul 2017. 
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 2017. 
7. În domeniul asigurării condiţiilor de funcţionare a Consiliului de Administraţie: 
- s-au organizat 12 consilii de administratie in anul 2017 in urma carora au rezultat 

un numar de 20  hotarari . 
                                                            
8. Atribuţii pe linie de securitatea si sanatatea muncii, PSI, situatii de urgenta:  
-  s-au intocmit: Planul de prevenire si protectie pe anul 2017, Documentatia 

aferenta SSM si PSI  pe anul 2017, controlul medical al personalului CAS. 
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 cadrul Compartimentului control din CAS Teleorman sunt 6 posturi din care 
ocupate 4, își desfasoară activitatea 4 consilieri superiori cu vechime în activitate de 
peste 10 ani în domeniul controlului, compartimentul având  două posturi vacante. 
         Pentru estimarea numarului de acțiuni de control pentru anul 2017 s-a avut în 
vedere ca cel puțin 80% din controale să fie efectuate la furnizori de servicii medicale 
aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare potrivit cărora acțiunile de control tematice nu trebuie să 
depășească termenul de 3 ani. 
         La stabilirea duratei perioadelor afectate pregatirii/efectuarii de controale s-a luat 
in calcul utilizarea si prelucrarea informatiei din PIAS/SIUI.  
         Precizam ca pentru 2017  a fost estimat a fi efectuate un numar de 149 de 
controale tematice,  planul fiind realizat in proportie de 100%. 

      Controalele planificate aferente anului 2017 pentru programele nationale de 
sanatate s-au   realizat in proportie de 100%  la un numar de 5 furnizori , controlul a 
fost efectuat anual. 

       A fost planificat un numar de 8 furnizori de asistenta medicala spitaliceasca, 
realizat in proportie de 100%. 

       De asemenea, precizăm că la stabilirea datei controlului la furnizorii de servicii 
medicale spitalicești s-a avut în vedere data ultimului control, perioada controlată fiind 
de un an pentru unitatile spitalicesti, iar pentru ceilalti furnizori de servicii medicale 
perioada controlata fiind de maxim 3 ani. 
     Totodata, amintim ca au fost efectuate un numar de 109 controale operative. 

     Numărul total de furnizori aflati în contract cu CAS Teleorman in anul 2017 a fost 
de 476. 

     Numărul total de furnizori controlati aflati în contract cu CAS Teleorman in anul 
2017 a fost de 255. Au fost efectuate 3 controale la personae juridice/fizice ai caror 
salariati beneficiaza de concedii medicale conform OUG nr. 158/2005. 

    De asemenea, mentionăm ca la nivel de CAS Teleorman in anul 2017 nu au existat 
furnizori la care să nu se fi efectuat nici o acțiune de control tematic în ultimii 3 ani. 
    Totodată, s-a avut în vedere pentru planul anual 2017, ca personalul din cadrul 
structurii de control să poată fi disponibil pentru participarea la acțiuni de control 
operativ efectuate de echipe constituite prin ordin al președintelui CNAS. 

In urma controalelor efectuate s-au imputat 368.314,19 lei si s-au recuperat pina la 
data de 31.12 2017  suma de 241.481,91 lei.   

 

Medic Sef: 

PROGRAME DE SANATATE 
La nivelul CJAS Teleorman s-au derulat 6 programe nationale de sanatate de catre 

unitatile sanitare cu paturi. 
 
Nu au existat probleme in derularea acestor programe. 

PROGRAM NATIONAL DE 
SANATATE 

UNITATE SANITARA VALOARE CONTRACT 
AN 2017 – LEI 
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PROGRAMUL NATIONAL DE 
ONCOLOGIE 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

1.668.000 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARITAS ROSIORI DE VEDE 

1.080.000 

SPITALUL MUNICIPAL 
TURNU MAGURELE 

120.000 

SC ONCOVIT SRL 46.500,28 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DIABET ZAHARAT 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

1.953,4 

PROGRAMUL NATIONAL DE 
ORTOPEDIE 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

7.660 

PROGRAMUL NATIONAL BOLI 
RARE – BOALA HUNTER 

SPITALUL MUNICIPAL 
CARITAS ROSIORI DE VEDE 

4.678.250 

PROGRAMUL NATIONAL BOLI 
RARE – BOALA FABRY 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

192.830 

PROGRAMUL NATIONAL DE 
SUPLEERE RENALA LA BOLNAVII 
CU IRC 

SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENTA ALEXANDRIA 

2.356.268 

SC NEFROLMED SRL 11.932.768 

 
Programe nationale derulate in anul 2016 – indicatori fizici si de eficienta  

Program/Subprogram 
de sănătate 

Indicatori fizici Indicatori de eficienţă 

Denumire indicator 
fizic 

Valoare 
(nr.) 

Denumire indicator 
de eficienţă 

Valoare 
(LEI) 

CAS TR 
Programul naţional 
de oncologie 

număr bolnavi trataţi 1469 
cost mediu/bolnav 
tratat 

4297,7 

Programul naţional 
de diabet zaharat 

număr de bolnavi cu 
diabet zaharat trataţi  

12901 
cost mediu/bolnav 
tratat 

856,13 

Programul naţional 
de tratament pentru 
boli rare 

număr de bolnavi 
mucopolizaharidoză 
tip II (sindrom Hunter) 

2 

cost mediu/bolnav cu 
mucopolizaharidoză 
tip II (sindrom 
Hunter) 

2.195.916,9 

Programul naţional 
de tratament pentru 
boli rare 

Numar bolnavi boala 
Fabry 

1 
cost mediu/bolnav 
tratat  

125786 

Programul naţional 
de ortopedie 

număr de bolnavi cu 
afecţiuni articulare 
endoprotezaţi 

2 
cost mediu/bolnav 
endoprotezat  

3793,2 

Programul national 
de transplant de 
organe, tesuturi si 
cellule de origine 
umana 

Numar bolnavi tratati 
pentru stare 
posttransplant 

43 
cost mediu/ bolnav 
tratat 

9803,73 

Programul naţional 
de supleere a funcţiei 
renale la bolnavii cu 
insuficienţă renală 
cronică 

număr de bolnavi 
trataţi prin 
hemodializă 
convenţională  

235 
cost mediu/şedinţă de 
hemodializă 
convenţională 

496 

număr de bolnavi 
trataţi prin dializă 
peritoneală continuă 

1 
cost mediu/bolnav 
tratat prin dializă 
peritoneală continuă 

53340 
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COMISII TERAPEUTICE 

In anul 2017, comisiile terapeutice au functionat pana la data de 01.03.2017, cf. Hot 
18/12.01.2017 si Ord. 141/28.02.2017 

 
-Eliberarea deciziilor de aprobare catre pacienti 
 

Boala 
cronica 

Aprobare CJAS/CNAS 
Valoare consum 
(lei) 

Nr. distinct 
pacienti 

G4 Comisie CNAS 808.856,53 190 

G7 Comisie CNAS 13.707,28 3 

G10 Comisie CJAS 176.308,76 40 

G11 Comisie CJAS 2.071,68 15 

G12 Comisie CJAS 130.947,58 273 

G15 Comisie CJAS 9.165,56 14 

G22 Comisie CNAS 92.990,65 4 

G31A Comisie CNAS 159.525,75 3 

G31B Comisie CNAS 129.598,36 14 

G31C Comisie CNAS 22.947,28 3 

G31D Comisie CNAS 91.267,76 12 

G31E Comisie CNAS 7.826,2 1 

G31F Comisie CNAS 423.499,96 54 

 
Programul National de Oncologie: 
Comisie CJAS = 24 pacienti, Consum = 88909,78 
Comisie CNAS = 71 pacienti, Consum = 3.374.628,25 lei 
Programul National de Diabet Zaharat: 
Comisie CJAS = 401 pacienti, Consum = 260.561,24 lei  
 

Propuneri de imbunatatire a activitatii pe compartimente: 
 

Achizitii publice: 
- alocarea sumelor necesare in bugetul anual in vederea satisfacerii nevoilor 

compartimentelor, in ordinea prioritatilor, referitoare la consumurile de 
consumabile, papetarie, existenta serviciilor de mentenanta pentru calculatoare, 
imprimante, aer conditionat, programe antivirus, etc. 

- aprobarea cheltuielilor de capital propuse  in vederea achizitionarii unui sediu, 
copiator, tehnica de calcul, centrala telefonica, etc. 

- 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).  

 
Logistica: 
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   - crearea unui post de ingrijitor curatenie,avand in vedere ca exista un singur post     
pentru o suprafata dubla deservita in comparatie cu normele existente. 

- 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 mai sunt cateva uzate moral si cu SO 
Windows XP pentru care nu se mai asigura suport; 

- 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). 

- Intretinera paginii web a CJAS Teleorman (www.casan.ro./castr) 
 

 
 
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; 
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- 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 ; 
- 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 

- Respectarea protocoalelor terapeutice prin introducerea unui filtru in aplicatia SIUI 
in ceea ce priveste restrictiile de prescriere. 
 
 
 
  

 
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL, 

Dr. NICA MARIUS 
 
                                                                                                        


