
Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Valcea, 

comunicate din oficiu:  

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea C.A.S. Valcea; 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul 

de audienţe ale C.A.S. Valcea; 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea  C.A.S. Valcea  şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

4. Coordonatele de contact ale C.A.S. Valcea, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

6. Programele şi strategiile proprii; 

7. Lista cuprinzând documentele de interes public; 

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate. 
 

Lista cu documentele produse/gestionate de Casa de Asigurări de Sănătate Valcea: 

1. Hotărâri ale Consiliului de Administraţie; 

2. Decizii ale Preşedintelui-Director General al CAS Valcea; 

3. Studii, analize, programe, strategii, adrese. 

4. Contracte de achiziţie publică. 

5. Bugetul de venituri şi cheltuieli. 

6. Contul de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli). 

7. Propunere angajament bugetar 

8. Angajament bugetar individual/global in asistenta medicală 

9. Ştate plată salarii, indemnizaţii membrii C.A. şi centralizatoare state de plată 

10. Procese verbale de control 

11. Ordine, adrese, instrucţiuni, circulare de la CNAS. 

12. Rapoarte trimestriale şi anuale către CNAS.  

13. Corespondenţă internă şi externă. Formulare europene. 

14. Lista actelor necesare în vederea eliberării cardului european. 

15. Planul anual de control. 

16. Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, avize de 

expediţie, facturi emise de CAS Valcea 

17. Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise.  

18. Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale 

19. Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate.  

20. Contractele/actele aditionale ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale 

21. Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale 

22. Petiţii, reclamaţii, solicitări, informaţii de interes public. 

23. Declaraţii de avere şi declaraţii de interese, etc 



 

Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului 

confidențialității: 

 
1. Rapoartele de control și audit;  

2. Ordinele sau adresele cu caracter intern emise de CNAS, care nu vizează aspecte financiare;  

3. Notele de serviciu cu caracter intern;  

4. Sesizările și documentele comisiei de disciplină;  

5. Sesizările, reclamațiile, petițiile, audientele;  

6. Corespondența scrisă cu instituțiile sau autoritățile publice interne și internaționale;  

7. Corespondența cu organizațiile patronale și sindicale, asociațiile profesionale;  

8. Corespondența cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale 

sanitare, precum și cu pacienții; 

9. Registrul de intrare-ieșire a corespondenței, a actelor emise de CAS Valcea;  

10. Registrul de arhiva; 

11. Continutul dosarelor privind litigiile în care instituția este implicată și numele consilierilor 

juridici care susțin interesele CAS Valcea; 

12.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurentei loiale sau 

care aduc atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala sau care pot influența 

dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată; 

13. Planul privind controalele tematice;  

14. Statele de funcții și statele de plată;  

15. Informații cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001;  

16. Listele de inventariere a bunurilor; 

17. Procesele-verbale de constatare a contravențiilor;  

18. Informațiile individuale privind sănătatea asiguraților, deținute de catre CAS Valcea; 

19. Contractele/actele aditionale incheiate cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, 

dispozitive medicale; 

20. Documentele a caror comunicare publica poate afecta dreptul la viata intima, familiala si privata, 

care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;  

21. Documentele cu circuit intern: 

- Dosarele de personal, cu exceptia titularului 

- Rapoartele REVISAL, cu exceptia titularului 

- Documente continute in dosarul achizitiei publice care contin informatii protejate de dreptul 

la proprietate intelectuala, potrivit legii. 

 

 
 
 


