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I. DOMENIUL RESURSELOR UMANE, SALARIZARE ŞI EVALUARE PERSONAL 
1. Organigrama 

Sub aspect organizatoric, în anul 2021, ţinând cont de necesitatea gestionării cu maximă 
eficienţă a sistemului de asigurări de sănătate la nivel local, ţinând cont de asemenea de necesitatea 
punerii în aplicare a modificărilor legislative aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, dar şi de modificările structurii funcţiilor publice, Casa de Asigurări de 
Sănătate Vâlcea a propus spre avizare şi aprobare o nouă organigramă. 

Modificarea organigramei s-a făcut cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru 
Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 620/22.06.2021 şi cu respectarea prevederilor normelor în vigoare. 

Pentru Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea este aprobat un număr maxim de 58 de posturi, din care: 

• 55 funcţii publice, din care 6 funcţii de conducere 

• 3 funcţii contractuale, din care o funcţie de conducere 
Pentru a asigura o coordonare şi gestioare eficientă a activităţilor la nivelul tuturor structurilor CAS Vâlcea, 

cele 2 funcţii publice de conducere vacante au fost exercitate în cursul anului 2021 cu caracter temporar 
astfel: Director executiv- Directia Relatii Contractuale pentru 9 luni si Director executiv adjunct – Medic sef 
pentru 8 luni, în conformitate cu prevederile legale, asigurându-se, sub aspectul funcţiilor de management - 
coordonare, control, conducere — realizarea tuturor obiectivelor instituţiei. 

De menţionat că, în conformitate cu O.U.G. nr. 164/2021 pentru completarea O.U.G. 57/2019 privind 
Codul Administrativ şi având în vedere situaţia extraordinară determinată în anul 2021 de pandemia de Covid 
19, exercitarea temporară a celor 2 funcţii publice de conducere s-a făcut şi pe durata stării de urgenţă şi a stării 
de alertă. 

 
2. Concursuri organizate 

In anul 2021 Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a organizat concurs de recrutare si  examen de 
promovare în clasa si in grad profesional pentru funcţionarii publici care îndeplineau condiţiile legale, astfel: 

• în luna aprilie 2021 a fost organizat concurs pentru promovarea în clasa si in grad profesional 
imediat superior pentru 2 funcţii publice de execuţie, cu respectarea prevederilor art. 618 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţionarii 
publici care s-au înscris la examenul de promovare in clasa si in grad profesional,  în număr de 
2,  au promovat in clasa si gradul profesional imediat superior celui deţinut. 

• in luna  septembrie 2021 a organizat concurs  de recrutare pentru ocuparea a 4 functii de executie, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi 
examenelor (OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare). In urma concursului au 
fost  ocupate   3 din cele 4 functii de executie . 
Mentionam ca,  in urma obtineri acordului CNAS cu privire la transferul in interesul serviciului, 

CAS Valcea in luna septembrie 2021 a ocupat prin transfer o functie de executie vacanta. 
 

3.Activităţi de evaluare a resurselor umane 
Activitățile de evaluare a resurselor umane în anul 2021 au constat în gestionarea procesului de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
aparatul propriu al CAS Vâlcea, respectiv întocmirea, verificarea şi centralizarea rapoartelor de 
evaluare pentru cei 44 de salariaţi, dar şi transmiterea către CNAS a rapoartelor de activitate. 

 

4.Activităţi în plan organizaţional 

• Emiterea unui număr de 92 de decizii ale Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate 
Vâlcea, cu privire la: numiri în funcţia publică, promovări în grad profesional, delegare atribuţii, 
modificări ale raportului de serviciu, modificări gradaţii, constituire comisii, punere în aplicare a 
legii cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, intocmirea şi 
verificarea statelor de personal, cu modificările aferente; 

• Comunicarea a 60 declaraţii de avere şi 60 declaraţii de interese ale salariaţilor CAS Vâlcea precum şi 
ale membrilor Consiliului de Administraţie către Agenţia Naţională de Integritate, comunicarea 
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declaraţiei de avere şi de interese a Directorului General către CNAS pentru a fi transmisă către Agenţia 
Naţională de Integritate, gestionarea registrului declaraţiilor de avere şi a registrului declaraţiilor 
de interese, conform Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

• Intocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, într-o dinamică 
corespunzătoare modificării numărului şi/sau datelor tuturor funcţionarilor publici din cadrul CAS 
Vâlcea conform HG nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Eliberarea de adeverinţe pentru salariaţii CAS Vâlcea urmare a solicitărilor acestora; 

• Stabilirea necesarului de cursuri de formare profesională şi elaborarea "Planului de pregătire 
profesională a personalului din Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru anul 2021" 

• Coordonarea procesului de Intocmire şi actualizare a fişelor de post pentru aparatul propriu al CAS 
Vâlcea, în raport cu modificările legislative şi organizatorice. 
Ţinând cont de specificul aparte în care s-a deslăşurat activitatea pe parcursul anului 2021, personalul 

din cadrul Compartimentului  Juridic, Contencios Administrativ,  Relatii Publice si Purtator de Cuvant  si 
Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Evaluare Personal s-a implicat activ în elaborarea şi 
aplicarea "Planului organizatoric privind continuitatea activităţii în stare de urgenţă/ alertă la nivelul CAS Vâlcea", 
cuprinzând Măsuri generale (pentru personalul CAS Vâlcea), Măsuri generale (în relaţia cu publicul), Măsuri 
specifice (în relaţia cu publicul) pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. 

 
5. Activitatea de salarizare 

• Intocmirea statelor de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor CAS Vâlcea, pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al CAS Vâlcea, pentru comisiile de concurs/examen, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 

• Întocmirea documentaţiei privind acordarea drepturilor salariale câştigate în instanţă, prin 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; 

• Centralizarea foilor colective de prezenţă pentru structurile CAS Vâlcea; 

• Evidenţierea efectuării concediului de odihnă, a recuperării orelor suplimentare, concediului fără 
plată, etc.; 

• Întocmirea documentelor în vederea acordării drepturilor salariale de către Trezorerie şi bancile 
comerciale cu care CAS Vâlcea are încheiate convenţii de plata salariilor pe card; 

• Întocmirea situaţiilor în vederea efectuării viramentelor la bugetul de stat; 

• Întocmirea documentaţiei privind recuperarea sumelor  
reprezentând concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit OUG 1 
58/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

• Întocmirea şi depunerea situaţiilor statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile 
salariale, conform legislaţiei în vigoare, precum şi a altor declaraţii lunare (D112), trimestriale sau 
anuale (L153) aferente salariilor cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi întocmirea 
şi transmiterea tuturor raportărilor periodice către CNAS, 

• Monitorizarea încadrării cheltuielilor de personal în bugetul acordat cu acest scop, întocmirea 
angajamentelor bugetare şi ordonanţarea cheltuielilor cu salariile. 



5 
 

II.DOMENIUL ECONOMIC 

II.1 EVIDENŢA ASIGURAŢILOR 
 

CAS Vâlcea deserveşte o populaţie de 394.725 persoane din care 294.644 asiguraţi cu 
următoarea structură: 
 

Categorie asigurat Număr 

Salariaţi 93.739 

Persoane aflate in concediu de creştere copil 2.481 

Coasiguraţi 12.414 

Minori 60.449 

Someri 1.246 

Beneficiari ajutor social 3.191 

Liber profesionisti si alte venituri 9.635 

Elevi, studenti peste 18 ani 8.099 

Persoane cu handicap peste 18 ani 4.276 

Pensionari 92.903 

Legi speciale (veterani etc) 2.081 

Alte categorii 489 

Persoane fără venit impozabil 3.641 

Total 294.644 
 

 

 

 

salariați 31,81%

concediu 
creștere copil 

0.84%
coasigurați 4,21%

minori 20,52%

ajutor social 1,08%

șomeri 0,42%

liber profesionist 3,27%

elevi, studenți 2,75%

handicap 
1,45% 

pensionari 31,53%

veterrani 0,71%

alte categorii 0,17% persoane fara venit 1,24%

STRUCTURA ASIGURAȚILOR LA 31.12.2021 

Salariaţi Persoane aflate in concediu de creştere copil
Coasiguraţi Minori
Someri Beneficiari ajutor social
Liber profesionisti si alte venituri Elevi, studenti peste 18 ani
Persoane cu handicap peste 18 ani Pensionari
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Structura asiguraţilor la 31.12.2021 în funcţie de plata contribuției 

 

Categorie asigurat Numar % 

Asiguraţi scutiţi la plata contribuţiei 195.025 
 

66,19% 

Asiguraţi plătitori de contribuţie 99.619 33,81% 

Total 294.644 100% 
 

 

II.1.1 REGISTRUL UNIC AL ASIGURAŢILOR 
Registrul asiguraţilor este o bază de date dinamică gestionată prin intermediul SIUI (Sistem 

Informatic Unic Integrat) şi este constituită prin colectare de date prin intermediul protocoalelor de 
transfer date încheiate la nivel central de către CNAS sau la nivel judeţean de către casele 
judeţene de asigurări de sănătate cu instituţiile care gestionează informaţii despre categoriile de 
asiguraţi care beneficiază de asigurare de sănătate fără plată sau cu plata contribuţiei din alte surse. 

In cursul anului 2021, la nivelul CAS Vâlcea, au fost preluate informaţii în vederea 
acordării drepturilor de asigurare, prin interacţiune directă cu beneficiarii la ghişeele instituţiei, 
adresabilitatea fiind de aproximativ 1.050 persoane lunar. Accesul se face pe bază de bon de 
ordine, pe diverse domenii specifice. 

 
II.1.2 CARDURI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

In perioada 2013-2021 au fost distribuite de către CN Poşta Română SA un număr de 
296.280 de carduri naţionale din 313.348 de carduri tipărite. Cardurile nedistribuite (17.068) au fost 
returnate la CAS Vâlcea de unde pot fi ridicate de către titularii acestora. Până la data de 
31.12.2021 au fost solicitate la CAS Vâlcea un număr de 10.592 carduri returnate de către CN Poşta 
Română SA din care s-au prezentat pentru a ridica cardul 3.899 de persoane. Valabilitatea cardurilor 
a fost prelungită cu doi ani astfel că primele carduri care expiră în judeţul Vâlcea vor fi în cursul 
anului 2022. 

 

Tip document Numar % 

Carduri naţionale emise în perioada 2013- 2021, din 
care: 

313.348 100% 

Carduri naţionale distribuite direct prin Poşta Romana 296.280 94,553% 

Carduri naţionale returnate la CAS Vâlcea 17.068 5,447% 

Carduri naţionale ridicate de la CAS Vâlcea 10.592 - 
 

Pe parcursul anului 2021 au fost solicitate şi eliberate 3.310 carduri naţionale 
duplicat/adeverinţe înlocuitoare a cardurilor naţionale pentru cazuri de pierdere, distrugere sau 
modificare de date, respectiv 666 persoane care au refuzat utilizarea cardului din motive 
religioase sau de conştiinţă pentru care s-au emis adeverinţe înlocuitoare. 

 

Tip document Numar % 

Carduri nationale duplicat / adeverinte emise (pierdere, 
distrugere, modificare date etc.) 

3.310 83,25% 

Adeverinte refuz utilizare carduri nationale pe motive 
religioase sau de constiinta 

666 16,75% 

Total 3.976 100%  
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II.1.3 CARDURI EUROPENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 

În perioada 01.01.2021 — 31.12.2021 au fost emise  2233 / 289 carduri europene de 
asigurări de sănătate / certificate provizorii de inlocuire a cardului. 

Luna / Anul 
Numar carduri 

europene 
Numar certificate 

provizorii 

Ianuarie 2021 61 14 

Februarie 2021 51 25 

Martie 2021 56 11 

Aprilie 2021 69 6 

Mai 2021 165 25 

Iunie 2021 357 65 

Iulie 2021 665 13 

Aug 2021 337 60 

Septembrie 2021 146 29 

Octombrie 2021 125 14 

Noiembrie 2021 108 13 

Decembrie 2021 93 14 

Total 2.233 289  

II.2 REALIZAREA VENITURILOR ŞI A CHELTUIELILOR 
Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2021 a fost aprobat 

prin Legea bugetului de stat nr. 5/2021 şi rectificat apoi prin O.U.G. nr. 50/2021, O.U.G. nr. 
135/2021 si O.U.G. nr. 201/2021 şi prevede atât la capitolul Venituri suma de 461.008,43 mii lei, cât 
şi la capitolul Cheltuieli suma de 643.840,51 mii lei. 

Ordonatorul principal de credite a repartizat pentru anul 2021 către Casa de Asigurări de 
Sănătate a judeţului Vâlcea o prevedere bugetară de 461.008,43 mii lei la capitolul Venituri şi 
643.840,51 mii lei la capitolul Cheltuieli. 

 
Situaţia execuţiei bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2021 

Denumire indicatori 

Prevederi  
aprobate  
an 2021 

Realiz 
ări  

an 2021 

Diferenţe 
Realizări an 2021 

f a ţ ă  d e  prevederi 
aprobate an 2021 

- mii lei - - mii lei - - mii lei - (%) 

1 2 3 4=2-3 5=3/2 

TOTAL VENITURI 461.008,43 317.262,77 143.745,66 68,81% 

TOTAL CHELTUIELI din care: 643.840,51 643.489,73 350,78 99,94% 

CHELTUIELI PENTRU SĂNĂTATE 602.935,34 602.821,69 113,65 99,98% 

Cheltuieli pentru materiale şi prestări de 
servicii cu caractermedical 

433.748,21 433.634,94 113,27 99,97% 

Cheltuieli de administrare a fondului: 169.187,13 169.186,75 0,38 99,94.% 

- cheltuieli de personal 4.952,45 4.952,43 0,02 99,99% 

- cheltuieli materiale 616,72 616,68 0,04 99,99% 

- cheltuieli de capital 70,50 70,44 0,06 99,91% 

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice 

163.547,46 163.547,20 0,26 99,99% 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

 
-215,59 

 
  

ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ 40.905,17 40.883,47 21,70 99,95 % 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

 -21,59   

 



8 
 

Situaţia execuţiei bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2021 comparativ cu anul 2020 

Denumire indicatori 
Realizari an 2020 

Realizari an  
2021 

% an 2021 fată  
de an 2020 

- mii lei - - mii lei - (%) 

1 2 3 4=3/2 

LVENITURI TOTALE 281.966,05 317.262,77 112,51% 

II.CHELTUIELI TOTALE din care: 603.010,24 643.489,73 106,71% 

Cheltuieli pentru materiale şi prestări de 
servicii cu caracter medical 

398.622,68 433.634,94 108,78% 

- Cheltuieli de administrare a fondului: 155.751,76 169.186,75 108,62.% 

- cheltuieli de personal 4.878,04 4.952,43 101,52% 

- cheltuieli materiale 663,35 
 

616,68 92,96% 

- cheltuieli de capital 46,43 70,44 151,71% 

- alte cheltuieli    

Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice 

150.163,94 163.547,20 108,91% 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 
in anul curent 

-233,04 -215,59  

- Asigurări şi asistentă socială 48.887,28 40.883,47 83,62% 

Cheltuieli pentru asigurari si asistenta 
sociala 

48.887,28 40.883,47 83,62% 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 
in anul curent 

-18.45 -21.59  
 
 

In conformitate cu prevederile art. 265, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate se formează din: 

• contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 

• subvenţii de la bugetul de stat; 

• dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului C.N.A.S. şi 
caselor de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 

• sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice. 
Conform prevederilor legale în materie fiscală, evidenţa, colectarea contribuţiilor, controlul şi 

soluţionarea contestaţiilor pentru asigurări sociale de sănătate se realizează de Ministerul 
Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 
Veniturile realizate faţă de prevederi în anul 2021 din raport de activitate BFC 2021 

Denumire indicatori 

Prevederi an  
2021 

Venituri  
realizate in anul  

2021 

Realizări an 2021 
fată de prevederi  

an 2021 

- mii lei - - mii lei - (%) 

1 2 3 4=3/2 

VENITURI -TOTAL 461.008,43 317.262,77 68,81% 

I. VENITURI CURENTE 314.385,00 315.272,37 100,28% 

CONTRIBUTII DE ASIGURARI 314.079,00 314.998,82 100.29% 

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 14.163,00 14.345,69 101,28% 

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 299.916,00 300.653,13 100,24% 

C.VENITURI NEFISCALE 306,00 273,56 89,39% 

II. SUBVENTII 146.623,43   

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 146.623,43    
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In cursul anului 2021, faţă de prevederea bugetară la capitolul Venituri totale de 

461.008,43 mii lei, realizările sunt de 317.262,77 mii lei, diferenţa în mărime absolută fiind de 
143.745,66 mii lei, iar procentul de realizare fiind de 68,81 %. 
 
II.3 CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII 

CAS Vâlcea colectează în prezent doar contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată 
de asiguraţi (21.05.25), restul contribuţiilor la FNUASS fiind colectate de către ANAF. 

Incasările efectuate de către CAS Vâlcea în cursul anului 2021 

Denumire indicatori 
Prevedere  

an 2021 – mii lei 
Incasari realizate  
an 2021 - mii lei- 

1 2 3 

VENITURI colectate de catre CAS Vâlcea 420,00 382,59 

Contributii pt.concedii si indemnizatii datorate 
de asigurati 

114,00 108,74 

Alte venituri din proprietate   

Alte venituri din dobanzi   

Alte venituri 306,00 274,59  
Situaţia privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele fizice 

asigurate la casa de asigurări de sănătate pe baza de declaraţie/contract, respectiv de persoanele 
fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, pentru care colectarea veniturilor se realizează de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

In baza prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.15/1311/2018, activitatea de înregistrare şi evidenţa a 
declaraţiilor/contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii — persoane fizice, precum şi de 
plată a contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii revine în sarcina caselor de asigurări de sănătate. 
In ceea ce priveşte persoanele fizice asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale 
de sănătate aflate în evidenţă la data de 31.12.2021, s-au înregistrat următorii indicatori: 
 

Debitori în evidență la data de 31.12.2021 
Debitori în evidenţă la data de 31.12.2021 (stabiliţi pe 
baza declaraţiilor de asigurare depuse la CAS Vâlcea de 
către persoane fizice, pentru perioada anterioară anului 

2021) 

Numar: 0 

Valoare (mii lei): 0 

Debitori în evidenţă la data de 31.12.2021 (stabiliţi pe 
baza contractelor de asigurare incheiate de CAS Vâlcea cu 

persoane fizice, incepand cu 01.01.2018) 

Număr: 2 

Valoare (mii lei): 0,17 

 
 

Contracte de asigurat încheiate cu persoanele fizice care nu au calitatea de angajat 

Nr. contracte incheiate in intervalul 01.01.2018 -31.12.2021 226 

Contracte incetate in perioada 01.01.2018 - 31.12.2021 142 

Nr. asigurati aflati in evidenta la 31.12.2021 84 
 

 
Indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice 

Nr. cereri - persoane fizice - decontate in intervalul 01.01.2021 -31.12.2021 215 

Valoare cereri - persoane fizice - decontate in intervalul 01.01.2021 -31.12.2021 (mii lei) 1.670,67 

Nr. cereri cereri - persoane fizice - ramase in plata la data de 31.12.2021 20 

Valoare cereri - persoane fizice - ramase in plata la data de 31.12.2021 (mii lei) 121,27 
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Referitor la activitatea de evidenţă a contribuţiilor şi de decontare a indemnizaţiilor de 

concedii medicale în relaţia cu angajatorii sau instituţiile asimilate unor angajatori, la 
31.12.2021 s-au înregistrat următorii indicatori: 

 
Decontarea indemnizaţiilor de concedii medicale în relaţia cu angajatorii sau instituţiile 

asimilate unor angajatori la 31.12.2021 

Nr. cereri depuse de catre angajatori ramase in plata la data de 
31.12.2019 

3.834 

Valoare cereri depuse de catre angajatori ramase in plata la data de 
31.12.2019 (mii lei) 

17.907,80 

Nr. cereri depuse de catre angajatori in perioada 
01.01.2021 - 31.12.2021 

9.936 

Valoare cereri depuse de catre angajatori in perioada 01.01.2021 - 
31.12.2021 (mii lei) 

48.022,13 

Nr. cereri decontate de catre CAS Vâlcea in perioada 01.01.2021 - 
31.12.2021 

8.149 

Valoare cereri decontate de catre CAS Vâlcea in perioada 01.01.2021 - 
31.12.2021 (mii lei) 

39.251,36 

Nr. cereri depuse de catre angajatori ramase in plata la data de 
31.12.2021 

3.139 

Valoare cereri depuse de catre angajatori ramase in plata la data de 
31.12.2021 (mii lei) 

15.540,36 

Pentru asigurări şi asistenţă socială, în cursul anului 2021, s-au decontat 40.905,06 mii lei 
din care: 29.806,38 mii lei pentru asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi si 11.098,68 mii lei 
pentru asistenţa socială pentru familie şi copii.  

Aceste sume reprezintă sume recuperate de angajatori reprezentând indemnizaţiile de 
concedii medicale plătite angajaţilor precum şi plata concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de 
asigurări sociale de sănătate de care beneficiază asociaţii, comanditarii, acţionarii, administratorii, 
membrii asociaţiilor familiale şi persoanele autorizate să desfaşoare activităţi independente în baza 
contractului de asigurare încheiat cu CAS Vâlcea, conform OUG 158/2005 privind  
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Din totalul cheltuielilor cu asistenţa socială de 33.678,35 mii lei, suma de 0 mii lei reprezinta 
deducerile angajatorilor aferente perioadei anterioare anului 2021. 

 
Evoluţia numărului de certificate medicale şi a zilelor de concediu medical acordate în 

anul 2021 

2021 ANGAJATORI PERSOANE FIZICE 

LUNA Număr certificate Zile prestaţii Număr certificate Zile prestaţii 

IANUARIE 3.551 20.981 8 88 

FEBRUARIE 3.683 22.108 4 65 

MARTIE 4.859 30.489 7 122 

APRILIE 4.292 26.587 7 93 

MAI 3.197 20.560 8 82 

IUNIE 3.243 21.031 12 186 

IULIE 3.312 22.675 13 164 

AUGUST 3.011 21.326 14 208 

SEPTEMBRIE 3.962 24.674 14 239 

OCTOMBRIE 6.382 34.721 19 190 

NOIEMBRIE 4.437 26.985 11 199 

DECEMBRIE 2.685 18.257 16 163 

TOTAL AN 46.614 290.394 133 1.799 
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Evoluţia numărului de certificate medicale şi a zilelor de concediu medical acordate în anul 
2021 la angajatori 

2021 ANGAJATORI 

Categorie concediu medical Număr certificate Zile prestaţii 

Incapacitate temporară de muncă 39.244 200.360 

Prevenirea îmbolnăvirilor şi  
recuperarea capacitaţii de munca 

2.585 13.349 

Maternitate 3.732 65.265 

ingrijirea copilului bolnav 543 2.633 

Risc maternal 510 8.787 

TOTAL AN 46.614 290.394  
 

Evoluţia numărului de certificate medicale şi a zilelor de concediu medical în ultimii 3 ani. 

AN 
ANGAJATORI PERSOANE FIZICE 

Număr certificate Zile prestaţii Număr certificate Zile prestaţii 

2019 44.709 279.393 137 1.865 

2020 49.328 290.148 165 2.447 

2021 46.614 290.394 197 2.885 
 
 

Evoluţia numărului de certificate medicale şi a zilelor de concediu medical raportate de 
angajatori în anul 2021. 

2021 Numar certificate Zile prestatii 

IAN 3.551 20.981 

FEB 3.683 22.108 

MAR 4.859 30.489 

APR 4.292 26.587 
MAI 3.197 20.560 

IUN 3.243 21.031 

IUL 3.312 22.675 

AUG 3.011 21.326 

SEP 3.962 24.674 

OCT 6.382 34.721 

NOI 4.437 26.985 

DEC 2.685 18.257 

TOTAL AN 46.614 290.394 
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Evoluţia numărului de certificate medicale şi a zilelor de concediu medical raportate de 
persoanele fizice asigurate facultativ pe baza de contract in anul 2021 

 
2021 Numar certificate Zile prestatii 

IAN 8 88 

FEB 4 65 

MAR 7 122 

APR 7 93 

MAI 8 82 

IUN 12 186 

IUL 13 164 

AUG 14 208 

SEP 14 239 

OCT 19 190 

NOI 11 199 

DEC 16 163 

TOTAL AN 133 1.799 
 
 

 

II.4 EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
II.4.1 EXECUŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎN ULTIMII 5 ANI 

Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor în ultimii 5 ani din raport de activitate BFC 2021 

Anul 
Venituri realizate Cheltuieli realizate 

- mii lei - - mii lei - 

1 2 3 

2017 164.932,50 389.606,24 
 

2018 215.664,77 472.297,67 
 

2019 282.611,32 534.485,83 
 

2020 281.966,05 603.010,24 
 

2021 317.262,77 643.489,73 
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Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor în ultimii 5 ani din raport de activitate BFC 2021 

 

II.4.2  SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE IN ANUL 2021 FAŢĂ DE PREVEDERILE BUGETARE 
APROBATE 

Denumirea  
categoriilor de  

cheltuieli 

Prevederi  
an 2021 

Realizări an  
2021 

Ponderea 
domeniilor in 

cheltuieli 
materiale şi  
prestări 

servicii cu 
caracter 
medical - 

(fara  
transferuri 

pentru 
acoperirea 
drepturilor 
salariale) 

Ponderea 
domeniilor 

in 
cheltuieli 

materiale şi 
prestări servicii 
cu caracter 
medical - 

(fara 
transferuri 

pentru 
acoperirea 
drepturilor 
salariale) 

Realizări 
an  

2021 fata 
de  

prevederi 
an  

2021 

- mii lei - - mii lei - (0/0) (%) (%) 

1 2 3 4 5 6=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 643.840,51 643.489,73   99,95 

Cheltuieli pentru sănătate 602.935,34 602.821,69   99,98 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter medical 433.748,21 433.634,94   99,97 

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 
dispozitive medicale din care: 

187.905,66 187.905,22   100,00 

- Medicamente cu şi fără contribuţie personală 91.746,34 91.745,91   99,99 

- Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate 
în programele naţionale cu scop curativ 

68.440,45 68.440,44   100,00 

- Materiale sanitare specifice utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 

1.916,92 1.916,92   100,00 

- Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 21.576,85 21.576,85   100,00 

- Dispozitive şi echipamente medicale 4.225,10 4.225,10   100,00 

Servicii medicale în ambulator : 93.488,28 93.460,29   99,97 

- Asistenţa medicală primară 53.542,07 53.514,32   99,95 

- Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 19.964,22 19.964,01   100,00 

0
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- Asistenţa medicală stomatologică 1.439,70 1.439,70   100,00 

- Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 12.064,29 12.064,29   100,00 

- Asistenţa medicală în centre medicale 
multifuncţionale 

6.478,00 6.477,97   99,99 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 281,00 281,00   100,00 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 144.507,87 144.423,03   99,94 

- Spitale generale 144.139,37 144.062,75   99,95 

- Unităţi de recuperarereabilitare a sănătăţii 368,50 360.29   97,77 

Îngrijiri medicale la domiciliu 361,70 361,70   100,00 

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale 

7.203,70 7.203,69   100,00 

Cheltuieli de administrare a fondului: 169.187,13 169.186,75   99,99 

- cheltuieli de personal 4.952,45 4.952,43 100,00 100,00 100,00 

- cheltuieli materiale 616,72 616,68   99,99 

- cheltuieli de capital 70,50 70.44   99,91 

- alte cheltuieli      

Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

163.547,46 163.547,20 100,00 100,00 100,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 

 -215,42    

Cheltuieli pentru Asigurări şi Asistenţă Socială, din care: 40.905,17 40.883,47   99,95 

- asistenţă socială în caz de boli 29.806,41 29.806,38 99,99 99,99 99,99 

- asistenţă socială pentru familie cu copii 11.098,76 11.098,76 100,00 100,00 100,00 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 

 -21.59    

 

II.4.3 PONDEREA DOMENIILOR iN CHELTUIELI MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII CU 
CARACTER MEDICAL 

 
 

 
 
 
 

CAS
0,80%

asistența 
socială 
6,34%

medicamente 14,23%

spitale generale 
47,77%

programe 
naționale 14,25%

medicina primară 
8,30%

ambulatoriu 
6,20%

altele
2,20%

STRUCTURA BUGETULUI ANULUI 2021 PE CATEGORII DE 
CHELTUIELI

cheltuieli administrare și funcționare CAS asistența socială - concedii medicale

medicamente compensate și gratuite spitale generale (inclusiv influențe salariale)

programe naționale de sănătate medicina primară

medicina în ambulatoriu altele (ambulanță, dispozitive, îngrijiri la domiciliu)
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II.4.4 EXECUŢIA BUGETULUI FONDULUI NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE 
SĂNĂTATE IN ANUL 2021 FAŢĂ DE ANUL 2020 
 
Execuţia Bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate în anul 2021 faţă 

de anul 2020 

Denumirea categoriilor de  
cheltuieli 

Realizări an  
2020 

Realizări an  
2021 

Procent de  
realizare an  

2021 fa 
ţă de  

an 2020 

- mii lei - - mii lei - (%) 

1 2 3 4=3/2 

Cheltuieli totale, din care: 603.010,23 643.489,73 106,71 

Cheltuieli pentru sănătate 554.374,44 602.821,69 108,73 

Materiale şi Prestări Servicii cu caracter medical, din 
care: 

398.622,68 433.634,94 108,78 

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 
dispozitive medicale din care: 

165.779,54 187.905,22 113,34 

Medicamente cu şi fără contribuţie personală 81.163,60 91.745,91 113,03 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate 
în programele naţionale cu scop curativ 

55.722,36 68.440,44 122,82 

Materiale sanitare specifice utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ 

2.170,86 1.916,92 88,30 

Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 22.972,73 21.576,85 93,92 

Dispozitive şi echipamente medicale 3.749,99 4.225.10 112,66 

Servicii medicale în ambulatoriu : 84.002,31 93.460,29 111,25 

Asistenţa medicală primară 51.808,56 53.514,32 103,29 

Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 16.228,00 19.964,01 123,02 

Asistenţa medicală stomatologică 1.302,00 1.439,70 110,57 

Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 8.597,00 12.064,29 140,33 

Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale 6.066,74 6.477,97 106,77 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 263,08 281,00  
106,81 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 141.016,91 144.423,03 102,41 

Spitale generale 140.738,50 144.062,75 102,36 

Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 278,41 360,29 129,40 

ingrijiri medicale la domiciliu 343,32 361,70 105,35 

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 
internaţionale 

7.217,52 7.203,69 99,80 

Cheltuieli de administrare a fondului: 155.751,76 169.186,75 108,62 

Cheltuieli de personal 4.878,04 4.952,43 101,52 

Cheltuieli materiale servicii 663,35 616,68 92,96 

Cheltuieli de capital 46,43 70,44 151,71 

Alte cheltuieli    

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 150.163,94 163.547,20 108,91 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 

-233,04 -215.42  

Cheltuieli pentru Asigurări Asistenţă Socială 48.868,83 40.883,47 83,65 

Asistenţă socială în caz de boli 34.958,68 28.806,38 82,40 

Asistenţă socială pentru familie cu copii 13.928,60 11.098,76 79,68 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 
curent 

-18,45 -21,59  
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Medicamente cu şi fără contribuţie personală 
Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 

acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 91.746,34 mii lei, respectiv în sumă de 
95.216,63 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală reprezintă 99,99% din 
totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie — 
decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 91.745,91 mii lei reprezintă facturi aferente consumului luniiiulie 2021 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală (81.269,00 mii lei), facturi pentru medicamente cost-
volum-rezultat ale pacienţilor care au obtinut rezultat în cursul lunilor ianurie – decembrie 2021 aferente 

consumului din luna iulie 2020-iunie 2021 (2.930,34 mii lei), facturi aferente consumului lunilor octombrie 
2020—septembrie 2021 pentru medicamente cost-volum (5.546,33 mii lei), facturi aferente consumului 
lunilor noiembrie 2020 — octombrie 2021 pentru medicamente pentru pensionarii cu venituri realizate numai 
din pensii de până la 1399 lei/lună cu valoare de compensare 40 % finanţate din veniturile proprii ale 
Ministerului Sănătăţii (1.997,81 mii lei) şi facturi pentru decontarea contribuţiei personale (coplată) 
pentru personalul medico-sanitar şi contractual din unităţile sanitare publice din sectorul de stat (2,43 mii 
lei). 
 
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu 
scop curativ 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 68.440,45 mii lei, respectiv în sumă de 
65.982,66mii lei. 

Plăţile efectuate pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ reprezintă ~100,00% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 68.440,44 mii lei reprezintă: 

• tratamentul bolnavilor cu boli rare cu finantare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale 
de sanatate (248,52 mii lei); 

• tratamentul bolnavilor cu hemofilie si talasemie cu finantare din bugetul Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate (3.644,39 mii lei); 

• tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat (antidiabetice orale si de tipul insulinelor) cu finantare 
din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (27.409,84 mii lei); 

• tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu a pacientilor cu transplant cu finantare 
din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (1.007,42 mii lei); 

• tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice cu finantare din bugetul Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate (20.203,35 mii lei); 

• tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice, neurologice şi boli rare — contracte de tip cost 
volum, cu finantare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
(15.926,92 mii lei). 

 

Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ 
Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuarie-decembrie 2021 

corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 1.916,92 mii lei, 
respectiv în sumă de 1.886,98 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru materialele sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu 
scop curativ reprezintă 100% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 1.916,92 mii lei reprezintă: 

• tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat (teste automonitorizare adulti si copii si pompe 
insulina) cu finanţare din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
(1.521,90 mii lei); 

• tratamentul bolnavilor inclusi in Programul national de ortopedie cu finanţare din bugetul 
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (395,02 mii lei); 
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Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 21.576,85 mii lei, 
respectiv în sumă de 21.765,76 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile medicale de hemodializă şi dializă peritoneală reprezintă 100% 
din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada 
ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 21.576,85 mii lei reprezintă tratamentul de supleere a 
funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică pentru perioada decembrie 2019 — 
decembrie 2021 (parţial) finanţat din sume alocate integral din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 
 
Dispozitive şi echipamente medicale 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de4.225,10 mii lei, respectiv în sumă de 4.300,00 
mii lei. 

Plăţile efectuate pentru Dispozitive şi echipamente medicale reprezintă 100% din totalul plăţilor 
pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 4.225,10 mii lei reprezintă plata facturilor primite pentru dispozitive 
medicale executate de catre furnizori conform deciziilor aprobate de CAS Vâlcea in perioada 2020 — 2021. 
 
Asistenta medicală primară 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 53.542,07 mii lei, respectiv în sumă de 
54.541,69mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile medicale acordate în asistenţa medicală primară reprezintă 99,95% 
din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada decembrie 
2020 — decembrie 2021. 

Din totalul plăţilor alocate asistenţei medicale primare în valoare totală de 53.514,32 mii lei suma 
de 23.933,18 mii lei a fost alocată pentru plata per capita iar suma de 25.275,30 mii lei a fost alocată 
pentru plata per serviciu. S-au efectuat plăţi către medicii de familie din judeţul Vâlcea pentru monitorizarea 
stării de sănătate a pacienţilor COVID în condiţiile art.8 alin.3 din Legea nr. 136/2021 în valoare de 
1.321,60 mii lei. 

De asemenea, din bugetul anului 2021 au fost efectuate plăţi în valoare de 2.211,00 mii lei pentru 
centrele de permanenţă organizate in conformitate cu Legea nr. 263/2004 si Ordinul comun al Ministerului 
Sanatatii Publice si Ministerului de Interne si Reformei Administratiei nr. 697/112/2011. Finanţarea centrelor de 
permanenţă se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 
Asistenta medicală pentru specialităti clinice 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 19.964,22 mii lei, respectiv în sumă de 
20.379,00 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile acordate în asistenţa medicală pentru specialităţi clinice reprezintă 
99,99% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada 
ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 19.964,01 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate de 
CAS Vâlcea pentru perioada decembrie 2019 — noiembrie 2021.  
 
Asistenta medicală stomatologică 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 1.439,70 mii lei, respectiv în sumă de 1.455,00 
mii lei. 
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Plăţile efectuate pentru serviciile acordate în asistenţa medicală stomatologică reprezintă 100% din 
totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie — 
decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 1.439,70 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate de 
CAS Vâlcea, cu încadrare în valoarea contractată, pentru perioada decembrie 2020— noiembrie 2021. 
 
Asistenta medicală pentru specialităti paraclinice 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 corespunzătoare 
acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 12.064,29 mii lei, respectiv în sumă de 
13.004,56 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile acordate în asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice 
reprezintă 100% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada 
ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 12.064,29 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate de 
CAS Vâlcea, cu încadrare în valoarea contractată, pentru perioada decembrie 2020 — noiembrie 2021 din 
care: 

• 10.863,08 mii lei pentru activitatea curenta (laboratoare de analize medicale, radiologie 
medicală, anatomie patologică, ecografii şi radiologie dentară).  

• 1.189,97 mii lei pentru Subprogramul de monitorizare activa a terapiilor specifice 
oncologice prin PET CT 

• 11,24. mii lei pentru evaluarea anuală a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicată). 
 
Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 6.478,00 mii lei, 
respectiv în sumă de 6.543,00 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile acordate în asistenţa medicală din centrele medicale 
multifuncţionale reprezintă ~100.% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 6.477,97 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate 
de CAS Vâlcea, cu încadrare în valoarea contractată, pentru perioada decembrie 2020 — 
noiembrie 2021. 
 
Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 281,00. mii lei, respectiv 
în sumă de 277,00 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile acordate în asistenţa medicală din centrele medicale 
multifuncţionale reprezintă 100% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 281,00 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate 
de CAS Vâlcea, cu încadrare în valoarea contractată, pentru perioada decembrie 2020 — 
noiembrie 2021. 
 
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 144.139,37 mii lei, 
respectiv în sumă de 143.822,77 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile medicale acordate în spitale reprezintă 99,95% din totalul 
plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie — 
decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 144.062,75 mii lei reprezintă: 

• servicii spitalicesti finantate pe baza de DRG (47.495,31 mii lei)  

• servicii spitalicesti — cronici (13.312,36 mii lei) 
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• servicii servicii spitalicesti in regim de spitalizare de zi (5.912,97 mii lei) 

• sume decontate reprezentand servicii stare de urgenta (49.203,26 mii lei) 

• sume decontate reprezentand chelt covid (27.728,78 mii lei) 

• sume reprezentand vatamari corporale  (-41,17 mii lei) 

• sume reprezentand actv . prestata in centre de vaccinare (451,24 mii lei) 
De asemenea CAS Vâlcea a decontat pe parcursul anului 2021 suma 163.547,20 mii lei 

reprezentând transferuri pentru acoperirea creşterilor salariale, conform documentelor justificative 
asumate de către unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea pentru 
furnizare de servicii medicale şi avizate de ordonatorul de credite al acestora. 
 
Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 368,50. mii lei, respectiv 
în sumă de 348,00 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile medicale acordate în unităţi de recuperare-reabilitare a 
sănătăţii reprezintă 97,77% din totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter 
medical realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 360,29 mii lei reprezintă servicii medicale efectuate şi raportate 
cu încadrarea în valoarea contractată pentru perioada decembrie 2020 — decembrie 2021. 
 
Îngrijiri medicale la domiciliu 

Creditele bugetare şi de angajament aprobate în perioada ianuariedecembrie 2021 
corespunzătoare acestui domeniu de asistenţă medicală au fost în sumă de 361,70 mii lei, respectiv 
în sumă de 336,00 mii lei. 

Plăţile efectuate pentru serviciile medicale de Ingrijiri la domiciliu reprezintă 100,00 % din 
totalul plăţilor pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical realizate în perioada ianuarie — 
decembrie 2021. 

Valoarea totală a plăţilor de 361,70 mii lei reprezintă servicii realizate de furnizori şi validate 
de CAS Vâlcea, pentru perioada decembrie 2020 — noiembrie 2021. 
 
Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale 

Referitor la aplicarea Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care Romania 
este parte, în anul 2021 s-au realizat decontări în valoare totală de 7.203,69 mii lei. 
 
Cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital 

Pentru activitatea proprie, în cursul anului 2021 instituţia a avut prevederi bugetare în sumă de 
5.639,67 mii lei, din care 4.592,45 mii lei cheltuieli de personal, 616,72 mii lei cheltuieli cu bunuri şi 
servicii, şi 70,50 mii lei cheltuieli de capital. Execuţia bugetară s-a realizat în proporţie de 99,99 %, 
după cum urmează: 

Plăţile la cheltuielile de personal s-au efectuat cu încadrarea pe fiecare articol bugetar, 
respectând numărul maxim de posturi aprobat de CNAS (58). 

Din totalul cheltuielilor realizate în perioada ianuarie — decembrie 2021, cheltuielile de 
administrare, funcţionare şi de capital deţin o pondere de 12,70%. 
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Execuţia plăţilor nete comparativ cu prevederea bugetară si deschiderile de credite bugetare la 
31.12.2021 a cheltuielilor de administrare, funcţionare si de capital ale CAS Vâlcea 

 

Prevedere  
bugetară  

an 2021(mii  
lei) 

Deschideri  
credite an  

2021(mii lei) 

Plăţi nete  
an 2021(mii 

lei) 

%  
Plati nete / 

Credite  
deschise(mii 

lei) 

1 2 3 4 5=4/3 

CHELTUIELI DE PERSONAL 4.952,45 4.952,45 4.952,43 100,00% 

Cheltuieli de salarii in bani 4.843,50 4.843,50 4.843,49 100,00% 

Cheltuieli de salarii in natura (vouchere de vacanta)     

Contributii 108,95 108,95 108,95 100,00% 

BUNURI SI SERVICII - ACTIVITATEA PROPRIE 616,72 616,72 616,68 99,99% 

Cheltuieli de capital 70,50 70,44 70.44 100,00% 

TOTAL CHELTUIELI DE ADMINISTRARE , 
FUNCŢIONARE ŞI DE CAPITAL 

5.639,67 5.639,61 5.639,55 99,99% 

Furnituri de birou 38,00 38,00 38,00 100% 

Incalzit, iluminat si forta motrica 88,35 88,35 88,35 100% 

Apa, canal si salubritate 15,30 15,30 15,30 100% 

Carburanti si lubrifianti     

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 156,74 156,74 156,74 100% 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional pt ch.proprii 

232,37 232,37 232,37 100% 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 56,16 56,16 56,16 100% 

Reparatii curente     

Alte obiecte de inventar 8,70 8,70 8,70 100% 

Deplasari interne, detasari, transferari     

Carti, publicatii si materiale documentare 3,28 3,28 3,27 99,69 

Pregatire profesionala     

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 
3,90 3,90 3,90 100% 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii     

Alte cheltuieli 7,92 7,92 7,92 100% 

Cheltuieli de capital 70,50 70,44 70,44 100% 
 
 
 
II.5 LOGISTICĂ, PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 
II.5.1.ACTIVITĂŢI SPECIFICE COMPARTIMENTULUI LOGISTICĂ ȘI PATRIMONIU DERULATE 
ÎN ANUL 2021 

• Asigurarea fazei de lichidare a cheltuielilor curente de funcţionare de natură administrativă 
(bunuri/servicii/lucrări) prin acordarea certificării în privinţa regularităţii şi legalităţii în 
conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Organizarea activitatăţii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a 
parcului auto al instituţiei; 

• Organizarea şi administrarea fondul arhivistic al instituţiei conform reglementarilor legale în 
materie; 

• Gestionarea patrimoniul CAS Vâlcea, 

• Actualizarea informaţiilor din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului 
şi în administrarea CAS Vâlcea; 

• Organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii curente şi capitale în 
cadrul CAS Vâlcea; 
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• Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnologice în colaborare 
cu Biroul Tehnologia Informaţiei prin aplicarea prevederilor legale în domeniu; 

• Asigurarea respectării normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în 
conformitate cu Legea nr. 319 din 2006; 

• Asigurarea veerificării stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, 
semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; 

• Organizarea şi supravegherea activităţilor gestionarilor conform în vigoare; 

• Asigurarea înregistrării rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului în evidenţa tehnico-
operativă; 

• Asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor din dotare 
conform legii; 

• Asigurarea aprovizionării cu bunuri/servicii/lucrări necesare desfăşurării activităţii CAS Vâlcea, în 
baza referatelor de necesitate şi achiziţie avizate şi aprobate; 

• Întocmirea specificaţiile tehnice necesare pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări 
necesare 

• Urmărirea derulării contractelor de servicii şi lucrări încheiate de CAS Vâlcea; 

• Gestionarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate returnate la CAS Vâlcea; 

• Asigurarea furnizării utilităţilor (apă-canal, energie electrică, gaze naturale, salubritate) la 
parametrii şi cantităţile specificate în contractele încheiate cu furnizorii; 

• Asigurarea activităţilor de înregistrare şi distribuire a corespondenţei la oficiul poştal arondat; 

• Efectuarea activităţii de scoatere din uz a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi 
declasarea şi casarea bunurilor materiale. 

 
II.5.2 ACTIVITĂŢI SPECIFICE COMPARTIMENTULUI ACHIZIŢII DERULATE IN ANUL 2021 

• Organizarea şi coordonarea activităţii de achiziţii publice de bunuri, servicii si lucrari pentru 
activitatea proprie a CAS Vâlcea; 
In cadrul CAS Valcea activitatea de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari pentru 

activitatea proprie este organizata si coordonata la nivelul Compartimentului Achizitii Publice, 
subordonat Directiei Economice si este deservita de un singur functionar public. 

• intocmirea referatelor de achiziţie pe baza cărora se demarează activităţile de achiziţii 
publice; 
Referatele de achizitie publice in baza carora se efectueaza activitatile de achizitii publice sunt 

elaborate de fiecare birou, compartiment, serviciu in parte, avizate si aprobate de catre responsabili, 
respectiv conducere, iar in baza acestora, responsabilul de achizitii demareaza achizitia in SEAP sau 
sub forma de achizitie directa offline (cumparare directa de la operatorul economic). 

• intocmirea documentaţiilor de achiziţie publică la nivelul instituţiei; 
In anul 2021, in cadrul CAS Valcea, achizitiile publice de produse, servicii si lucrari s-au incadrat 

in pragurile pentru Achizitie Directa prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice (art. 7, alin. 
5), respectiv pragul pentru achizitiile de produse si servicii- valoare estimata de cel mult 135.060 lei 
fara TVA si pentru achizitiile de lucrari pragul de- valoare estimata de cel mult 450.200 lei fara TVA. 

Documentatiile de achizitie publica la nivel de institutie s-au elaborat dupa cum urmeaza: 

• Intocmirea de catre compartimente a referatului de necesitate si oportunitatea achizitionarii de 
produse lucrari sau servicii; Avizarea si aprobarea referarului de necesitate; 

• Includerea in programul de achizitii a produselor, lucrarilor sau serviciilor solicitate; 

• Evaluarea ofertelor produselor, serviciilor sau lucrarilor publicate in catalogul electronic pus la 
dispozitie de SEAP; 

• Intocmirea unei note de fundamentare prin care se stabileste oferta optima castigatoare care 
intruneste toate conditiile necesare achizitiei; 

• Achizitionarea produselor de la agenti economici care pot livra produsele si serviciile in 
conditiile de calitate si cantitate solicitate si care sa satisfaca nevoile noastre. Cumpararea 
propriu-zisa (achizitie directa offline) a produselor, lucrarilor sau serviciilor pe baza unui 
document contabil justificativ (bon fiscal, chitanta sau factura fiscala) care sa confirme achizitia 
efectuata;  
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• Dupa caz, incheierea contractelor de achizitie publice. 
Aplicarea legislaţiei specifice în derularea procedurilor privind achiziţiile publice 
In vederea derularii pocedurilor privind achizitiile publice, se respecta legislatia specifica, 

respectiv: 

• Reglementari Internationale 

• Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE; 

• Decizia (UE) 2016/1804 privind normele de aplicare a articolelor 34 și 35 din Directiva 
2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului. 

• Legislatia primara: 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului 
intern managerial, republicata. 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact în domeniul achiziţiilor publice; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii; 

• Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ. 

• Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Legislatia secundara: 

• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea 181/2016 cu modificarile si completarile ulterioare 

• Regulamentul de organizare. 

• Regulamentul Intern. 
Încheierea angajamentelor legale, în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie 
In cadrul CAS Valcea, angajamentul legal prin care s-au angajat cheltuielile aferente achiziţiei 

publice s-a desfasurat sub forma urmatoarelor documente: 
Contract achizitii publice; 
Comanda; 
Factura fiscala; 
Bon fiscal; 
De asemenea, angajamentul legal are loc dupa intocmirea documentatiei si achizitiei in SEAP, 

sau dupa caz achizitie directa offline (cumparare efectiva de la operatorul economic). 
Întocmirea dosarelor de achiziţie publică 
Dosarele de achizitie publica contin toate documentatiile pentru fiecare achizitie si sunt arhivate 

la nivelul Compartimentului Achzitii Publice. 
Acestea se păstrează atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte 

juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii 
de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri. 

Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziţiei publice are caracter de document 
public. Accesul persoanelor la dosarul achiziţiei publice se realizează cu respectarea termenelor şi 
procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi 

http://anap.gov.ro/web/directiva-201424ue-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-din-26-februarie-2014-privind-achizitiile-publice-si-de-abrogare-a-directivei-200418ce/
http://anap.gov.ro/web/directiva-201424ue-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-din-26-februarie-2014-privind-achizitiile-publice-si-de-abrogare-a-directivei-200418ce/
http://anap.gov.ro/web/decizia-ue-20161804-privind-normele-de-aplicare-a-articolelor-34-si-35-din-directiva-201425ue-a-parlamentului-european-si-a-consiliului/
http://anap.gov.ro/web/decizia-ue-20161804-privind-normele-de-aplicare-a-articolelor-34-si-35-din-directiva-201425ue-a-parlamentului-european-si-a-consiliului/


23 
 

nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

După comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitate este obligată să permită, la 
cerere, într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit 
al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum şi la informaţiile din cadrul 
documentelor de calificare, propunerilor tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către 
ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.  

Elaborarea şi urmărirea derulării Programului anual al achiziţiilor publice 
Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza in cadrul Compartimentului Achizitii 

Publice din cadrul CAS Valcea si cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor cadru pe care unitatea 
contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului viitor, in baza solicitărilor celorlalte 
compartimente din instituţie, in vederea asigurarii necesarului de produse, servicii sau lucrari pentru o 
buna desfasurare a activitatii tuturor compartimentelor institutiei. 
Scopul este de a achiziţiona produse, servicii şi lucrări în limita prevederilor bugetare pentru 
desfăşurarea activităţilor specifice instituţiei. 

Documentaţia necesară derulării activităţii de întocmire a planului anual de achiziţii consta in 
referate de necesitate ale compartimentelor (cu sau fara incadrare bugetara) centralizate de catre 
Compartimentul Achizitii Publice la finele anului in curs pentru anul urmator sub forma de plan/situatie 
(denumire produs, cod CPV produs, pret  fara TVA, sursa de finantare, perioada achizitie), incadrata 
pe articole bugetare.  

Beneficiarii rezultatelor activitatii din cadrul compartimentului Achizitii Publice sunt toate 
compartimentele CAS Valcea. 

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor 
curente de funcţionare de natura administrativă (bunuri/servicii/lucrări pentru activitatea proprie a CAS 
Vâlcea). 

In cadrul CAS VALCEA, angajarea si ordonantarea cheltuielilor curente de functionare de natura 
administrativa (bunuri/servicii/lucrări pentru activitatea proprie a CAS Vâlcea) se organizeaza si se 
desfasoara in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.  

Ordonantarea cheltuielilor se desfasoara in faza procesului de executie bugetara si confirma ca 
livrările de bunuri, servicii si lucrari au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și ca plata poate 
fi realizată. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligație certa și o 
sumă datorată, exigibilă la o anumită data, și în acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite 
"Ordonanțarea de plată" pentru efectuarea plății. 

Administrarea contului CAS Vâlcea din SEAP prin utilizarea certificatului digital de acces în SEAP. 
Contul SEAP este administrat de catre persoana responsabila din cadrul Compartimentului 

Achizitii Publice, prin utilizarea unui certificat digital. 
Astfel ca utilizatorul certificatului are posibilitatea sa desfasoare actiuni de extragere a datelor, 

de consultare a catalogului electronic de produse si servicii, respectiv sa efectueze actiuni de achizitii 
de la operatorii economici inscrisi in baza de date a SEAP.  
 
 
III. DOMENIUL RELAŢII CONTRACTUALE 
III.1 EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE 

Activitatea comisiei de evaluare a furnizorilor se desfăşoară în baza prevederilor Ordinului nr. 
106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funţionare a comisiilor naţionale 
şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente 
şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de 
evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale 
sanitare. 

Procesul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de 
medicamente şi materiale sanitare se referă la furnizorii autorizaţi şi evaluaţi conform legii, în 
vederea intrării în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 

Obiective: 
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• analiza şi monitorizarea dosarelor de evaluare depuse de către furnizorii de servicii medicale în 
vederea evaluării; 

• validarea documentelor anexate cererii, cu informarea furnizorilor care nu au depus documentele 
eligibile. 

Activităţi desfăşurate: 

• asigurarea secretariatului Comisiei de Evaluare, convocarea lunară sau de ori de câte ori 
este necesar a membrilor comisiei de evaluare (mebrii din DSP şi CAS); 

• actualizarea bazei de date referitoare la evaluarea furnizorilor; 

• notificarea furnizorilor care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate; 

• întocmirea şi eliberarea deciziilor de evaluare. 
Rezultate: 

La nivelul anul 2021, au fost depuse 374 cereri privind evaluarea serviciilor medicale de către 
furnizorii de servicii medicale, iar comisia de evaluare a furnizorilor a emis un număr de 374 decizii de 
evaluare şi  nici o notificare. 
 

Numărul cererilor depuse de către furnizori, numărul deciziilor de evaluare şi a notificărilor 
emise în anul 2021  

Nr.  
crt. 

Categoria de furnizor Nr. cereri 
Nr.  

decizii 
Nr.  

notificări 

1 Spitale 6 6 0 

2 Furnizori de îngrij iri medicale la domiciliu 2 2 0 

3 Farmacii 95 95 0 

4 Cabinete de medicină dentară 25 25 0 

5 
Furnizori de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi 

imagistică medicală 
7 7 0 

6 
Furnizori de investigaţii medicale paraclinice-

laboratoare de analize medicale 
7 7 0 

7 Cabinete medicale de medicină de familie 180 180 0 

8 Cabinete medicale de specialitate 34 34 0 

9 Dispozitive medicale 4 4 0 

10 Hemodializă şi dializă peritoneală 1 1 0 

11 Recuperare - reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu 12 12 0 

12 Transport neasistat 1 1 0 

Total 374 374 0  

 

III.2. CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE 
Obiectiv: contractarea serviciilor medicale cuprinse în pachetul minim şi de bază cu furnizorii 

publici şi privaţi, autorizaţi şi evaluaţi, conform legii. 
Activităţi desfăşurate: 

• constituirea prin act administrativ al directorului general a comisiilor mixte implicate în procesul 
de contactare; 

• stabilirea numărului de paturi contractabile pentru anul 2021 cu furnizorii de servicii medicale 
spitaliceşti din judeţul Vâlcea, în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1111/30.06.2021 
privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2021, din unităţile sanitare 
publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de 
furnizare de servicii medicale spitaliceşti; 

• stabilirea numărului necesar de medici de familie cu liste proprii, numărul minim de asiguraţi pe 
listele medicilor de familie din mediul rural pentru care se poate încheia contractul, sporul de zonă atribuit 
cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, în localităţile din mediul 
rural; 
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• stabilirea numărului necesar de norme şi de medici de specialitate,  
zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate; 

• stabilirea punctajelor privind condiţiile de deslăşurare a activităţii pentru medicii din asistenţa 
medicală primară şi din ambulatoriile de specialitate clinică; 

• negocierea serviciilor medicale spitaliceşti şi clauzelor suplimentare la contracte. 
Strategia de contractare a Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea pentru anul 2021, a fost prezentată 

şi avizată de membrii Consiliului de Administraţie al CAS Vâlcea în cadrul şedinţei care a avut loc în data de 
22.07.2021 

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală s-a desfăşurat în luna iulie  2021 cu 
furnizorii de servicii medicale din ambulatoriile de specialitate clinică, paraclinică, de recuperare — reabilitare, 
stomatologice, medicamente cu şi fără contribuţie personală, dispozitive şi echipamente medicale, îngrijiri 
la domiciliu, medicamente şi materiale sanitare pentru bolnavii cuprinşi în programele naţionale de 
sănătate cu scop curativ în vederea asigurării necesarului de servicii medicale până la 31.12.2021. 

Având în vedere contextul epidemiologic generat de coronavirusul SARS-Cov2, prin H.G. nr. 
1102/2021  Guvernul României a adoptat prelungirea termenului de aplicare a prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 140/2018, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 
martie 2021. De asemenea, prin H.G. nr. HG nr.351/25.03.2021 s-a adoptat prelungirea termenului 
de aplicare a prevederilor H.G. nr. 140/2018 până la data de 30 iunie 2021. 

În acest sens, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a încheiat acte adiţionale de prelungire 
ale contractelor până la data de 31.03.2021, respectiv până la data de 31.12.2021, conform 
prevederilor legale stipulate anterior. 

Derularea contractelelor încheiate cu furnizorii care au depus cereri şi documentaţii 
aferente în perioada de contractare şi care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate privind 
contractarea, respectiv autorizarea şi evaluarea, precum şi condiţiile specifice detaliate pe tipuri de 
asistenţă medicală, corespunzător criteriilor de selecţie a furnizorilor. 
 
 
III.3 MONITORIZAREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU FURNIZORII DE SERVICII 
MEDICALE 
 

Situaţia numărului de contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale 

Nr.  
crt. 

Tipul de asistenţă medicală 
Nr. contracte  
încheiate la  
31.12.2021 

1 Asistenţa medicală primară 193 

2 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice 37 

3 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 10 

4 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 55 

5 Asistenţa medicală de specialitate de  recuperare, medicină fizică şi balneologie 20 

6 Asistenţa medicală spitalicească 11 

7 Asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar 1 

8 ingrijiri medicale la domiciliu 4 

9 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personala în tratamentul 

ambulatoriu 
48 

10 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice 

sau fiziologice 
69 

 

11 Recuperare - reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi: preventorii 1 

TOTAL 449 
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Situaţia numărului de contracte reziliate, încetate, suspendate 

Nr.  
crt. 

Tipul de asistentă medicală Reziliate incetate Suspendate 

1 Asistenţa medicală primară 0 3 0 

2 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 

clinice 
0 1 0 

3 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 

medicină dentară 
0 0 0 

4 
Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - reabilitare a 

sănătăţii în ambulatoriu 
0 0 0 

5 Îngrijiri medicale la domiciliu 0 0 1 

6 
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în 

tratamentul ambulatoriu 
0 2 0 

TOTAL 0 6 1 

 
 
III.3.1 ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ 

Indicatori privind asistenţa medicală primară realizaţi în anul 2021 

Nr.  
Crt. 

Indicatori Urban Rural TOTAL 

1 Nr. total localităţi judeţ, din care: 11 78 89 

1.1 
Nr. localităţi neacoperite (com. Runcu, Stanesti, Ghioroiu, 

Titesti) 
0 4 4 

2 Populaţia judeţului la 30.06.2021 (INS) 184.663 213.215 397.878 

3 
Nr. total persoane înscrise la medicul de familie 

(raport SIUI 31.12.2021) din care : 
189.291 162.504 351.795 

3.1 asiguraţi Inscrişi la medicul de familie 154.633 132.661 287.294 
 

3.2 neasiguraţi 34.658 29.843 64.501 

4 
Nr. medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu  

CAS cu listă proprie 
98 99 197 

5 Nr. medici de familie angajaţi 3 6 9 

 

193

112

10 12

69

48

4 1
0

50

100

150

200

medicina
primară

ambulatoriul
de specialitate

(clinic +
stomatologie
+ recuperare)

investigații 
paraclinice

spitale dispozitive
medicale

farmacii îngrijiri la
domiciliu

ambulanță 
privată

Contracte încheiate pe tipuri de furnizori de servicii medicale - total 
449 în anul 2021



27 
 

  
 
 

Clasificarea veniturilor brute ale medicilor de familie calculate la valoarea definitivă a 
punctelor în funcţie de populaţia înscrisă pe listele acestora 

Grupe de liste cu persoane  
beneficiare ale pachetelor de  

servicii înscrise 

Intervalul de venituri brute ( lei) 

Număr  
medici 

Venit  
minim/an 

Venit  
mediu/an 

Venit  
maxim/an 

sub 500 0 0 0 0 

500 - 1000 17 20.282,8 35.062,69 54.435,25 

1001 - 1500 51 31.354,09 49.078,31 80.232,53 

1501 - 2000 58 41.721,08 64.130,20 82.763,47 

2001 - 2200 19 59.987,02 72.919,73 86.809,85 

2201 - 2500 29 55.963,00 78.150,45 96.946,96 

2501 - 3000 17 78.158,52 92.361,08 106.707,00 

3001 - 3500 4 75.896,05 83.879,29 105.523,13 

3501 - 4000 1 100.681,68 100.681,68 100.681,68 

 
Creditele de angajament alocate pentru anul 2021 pentru asistenţa medicală primară au fost în 

sumă de 54.541,69 mii lei, din care 2.129 mii lei pentru centrele de permanenţă şi 1251,55 mii lei pentru 
servicii prestate în baza Legii nr. 136/2021 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii 
de risc epidemiologic şi biologic, republicată. 

La data de 31 decembrie 2021 un număr de 193 furnizori de asistență medicală primară şi 197 medici 
se află în contract cu CAS Vâlcea. 
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Pentru asistenţa medicală primară contractele nu au o valoare prestabilită, fiecare dintre furnizori 
desfăşurând activitatea medicală în funcţie de programul de activitate declarat şi în corelaţie cu numărul de 
asiguraţi înscrişi pe listele proprii. 

Modalităţile de plată pentru serviciile medicale acordate în baza contractului sunt: 
o plata „per capita" prin tarif pe persoană asigurată, conform listei proprii de persoane înscrise 

asigurate; 
o plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. 

În anul 2021 valoarea minim garantată a punctului „per capita", unică pe ţară, a fost de 8,5 lei, iar 
valoarea minim garantată a punctului pentru plata pe serviciu medical, unică pe ţară, de 3,5 lei. 

Valorile defmive ale punctului „per capita" şi pe serviciu 

An 2021 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

Valoare definitivă per  
capita 

7,91 - lei 7,98 - lei 8,59 - lei 8,65 - lei 

Valoare definitivă  
pe servicii 

3,50 - lei 3,64 - lei 3,69 - lei 3,70 - lei 
 
 

 
 
La nivelul judeţului funcţionează un număr de 5 centre de permanenţă pentru asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare, din care 1 pe raza municipiului Vâlcea. 
 

Situaţia centrelor de permanenţă în funcţie de populaţia arondată şi suma decontată pentru anul 
2021 

Nr.  
crt. 

Denumire  
centru de  

permanenţă 

Populaţie arondată centrului  
de permanenţă pt care s-a  

asigurat continuitatea  
asistentei medicale primare, în 
regim de gardă prin centrul de 

permanenţă 

Nr. total de 
bolnavi pt. care s-a 

asigurat continuitatea 
asistentei medicale 
primare, în regim de 
gardă prin centrul de 

permanenţă 

Nr. total de bolnavi  
pt. care s-a asigurat  
tratament la sediul  

centrului de  
permanenţă  
(manopere) 

Total sumă  
decontată (lei) 

1 CP Galicea 10.866 2.739 2.035 467.688,00 
 

2 CP Baile Govora 11.050 1.583 1.218 371.544,00 
 

3 CP Călimănești 16.882 3.360 2.681 420.816,00 
 

4 CP Milcoiu 7.165 2.110 1.554 463.656,00 
 

5 CP Rm. Vâlcea 111.888 4.373 2.887 369.456,00 
 

TOTAL 157.851 14.165 10.375 1.672.344,00 
 

4,85

5,71

7,35

7,89
8,28

2,31
2,71

3,47 3,66 3,63

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2017 2018 2019 2020 2021

lei

Medicina primară - Evoluţia valorilor medii definitive ale 
punctului "per capita" si "per serviciu" în perioada 2017-2021

valoare
minima
garantata
punct "per
capita"

valoare
minima
garantata
punct "per
serviciu"



29 
 

  
 

Avem un corp de adevăraţi profesionişti între medicii de familie, însă, aşa cum se observă din 
graficul de mai sus, viitorul nu sună bine deloc. Peste  68% din medicii de familie din judeţ se află în 
grupa de vârstă >60 ani, astfel încât putem constata o îmbătrânire a corpului acestor profesionişti. 
Ritmul în care se intră ca medic in asistenta medicala primara este foarte lent, existând un dezechilibru 
major între numărul potenţialelor intrări în sistem şi viitoare ieşiri. Ce consecinţe vor fi? Creşterea 
numărului de zone neacoperite de servicii medicale furnizate de către medicii de familie, acces 
îngreunat/chiar deloc la serviciile medicale, calitatea actului medical va avea de suferit ca urmare 
a numărului tot mai mare de asiguraţi pe listele de capitaţie ale medicilor ramasi in sistem. 

Avem mare incredere in filiala judeteana a colegiului medicilor valcea, in asociatia profesionala 
a medicilor de familie filiala valcea si in patronatul medicilor de familie filiala valcea, cu reprezentantii 
carora am avut întâlniri frecvente în ultimii ani, in sensul ca vor interveni energic şi ferm, prin actiunile 
dumnealor, pentru a se echilibra aceasta situatie.   

 
Din punct de vedere al finanţării, medicina de familie a beneficiat, constant, şi an de an, de 

creşterea valorii punctului per capita şi a punctului per serviciu, in functie de care se face 
decontarea activitatii medicilor de familie, astfel încât, asa cum se observa in graficul nr.6, avem o 
creştere cu peste 50 % a fondurilor alocate acestui domeniu în perioada 2017-2021, respectiv o crestere 
de la un buget in anul 2017 de 6,8 milioane euro, la un buget de 10,8 milioane euro cu care am incheiat 
anul 2021. 
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II.3.2 ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE DENTARĂ 
La data de 31 decembrie 2021 se aflau în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea un număr de  

55 furnizori de asistenţă medicală dentară şi un număr de  68 medici. 
Creditele de angajament alocate în anul 2021 pentru asistenţa medicală dentară au fost în 

sumă de 1.455 mii lei. 
În vederea stabilirii valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale de medicină dentară 

s-au avut în vedere următoarele aspecte:  

• bugetul alocat pentru acest domeniu de asistenţă medicală, numărul de medici dentişti 
care au solicitat intrarea în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea,  

• gradul profesional al medicilor, precum şi locaţia unde îşi desfăşoară activitatea 
(respectiv mediul urban sau rural). 

• 2000 lei/lună, sumele alocate prin actele adiţionale de prelungire încheiate pentru anul 
2021 sunt următoarele: pentru medicul dentist specialist din mediul urban  2040,86 lei 
media lunară ca valoare de referinţă, pentru medicul primar din mediul urban 2449,03 
lei media lunară (majorare cu 20% faţă de valoarea de referinţă), iar pentru medicul 
fără grad profesional din mediul urban 1632,69 lei lei media lunară (diminuare cu 20% 
faţă de valoarea de referinţă). 

La valorile stabilite mai sus, pentru medicii din rural se aplică un spor de zonă de 50%. 
 

Situaţia serviciilor medicale dentare decontate în anul 2021 

Nr.  
Crt. 

Acte terapeutice 

Număr acte terapeutice din pachetul de bază 

Copii 0-  
18 ani 

Peste 18  
ani 

Beneficiari  
legi speciale 

Total 

1 Consultaţie 1.270 171 0 1.441 
2 Tratamentul cariei simple 4.339 940 0 5.279 

3 Tratamentul afectiunilor pulpare cu anestezie 542 261 0 803 

4 Pansament calmant/drenaj endodonic 590 85 0 675 

5 Tratamentul cangrenei pulpare 447 123 0 570 

6 Tratamentul paradontinelor apicale cu anestezie 33 160 0 193 

7 Tratamentul afectiunilor paradonţiului cu anestezie 44 400 0 444 

8 Extractia dintilor temporari cu anestezie 1.060 0 0 1.060 

9 Extracţia dintilor permanenti cu anestezie 163 369 0 532 

10 Chiuretaj alveolar si tratamentul hemoragiei 3 22 0 25 

11 Decapuşonarea la copii 66 0 0 66 

12 
Reducerea luxatiei articulatiei temporo-

mandibulare 
9 3 0 12 

13 Proteză acrilică monbilizabilă pe arcadă 0 226 0 226 

14 Reparaţie proteză 0 19 0 19 

14.1 Rebazare proteză 0 39 0 39 

15 Element protetic fizionomic(acrilat/compozit) 0 25 0 25 

16 
Element protetic semi-fizionomic  

(metal+acrilat/compozit) 
86 835 0 921 

17 Reconstituire coroană radiculară 82 77 0 159 

18 Deconditionarea tulburărilor funcţionale 0 0 0 0 

19 
Tratamentul angrenajului invers  
prin exerciţii su spatula/şedinţă 

11 0 0 11 

2.1 
Obturaria dintelui dupa tratamentul  

afectiunilor pulpare sau al gangrenei 
599 276 0 875 

2.2 
Tratament de urgenta traumatisme  

dento-alveolare/dinte 
5 0 0 5 

20 
Aparate şi dispozitive utilizate în  

tratam. malform. congenitale 
47 0 0 47 

21 Şlefuirea în scop ortodontic/dinte 48 0 0 48 

22 Reparaţie aparat ortodontic 0 0 0 0 

23 Mentinatoare de spaţiu mobile 48 0 0 48 

24 Sigilare/ dinte 1.073 0 0 1.073 

25 Fluorizare (pe o arcada dentara) 339 0 0 339 

7.1 Tratamentul afectiunilor mucoasei bucale 41 20 0 61 

TOTAL 10.945 4.051 0 14.996 
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II.3.3 ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢI 
CLINICE 

La data de 31 decembrie 2021 s-au aflat în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea un număr de 
37 de furnizori care acordă servicii medicale în ambulatoriile de specialitate şi un număr de 208 
medici. 

Creditele de angajament alocate pentru anul 2021 pentru asistenţa medicală ambulatorie 
pentru specialităţi clinice au fost în sumă de 20.379  mii lei. 

Plata serviciilor medicale se face prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte. Suma 
cuvenită lunar medicilor de specialitate din specialităţile clinice se calculează prin înmulţirea numărului 
total de puncte realizat în luna respectivă, ca urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea 
minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical, unică pe ţară de 4 lei. 

Numărul total de puncte realizat în fiecare lună se majorează în raport cu gradul profesional, 
pentru care valoarea de referinţă a prestaţiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestaţia 
medicului primar, numărul total de puncte se majorează cu 20%. 

 
Numărul de. medici din ambulatoriile de specialitate clinică şi numărul de norme 

/specialităţi/ambulatoriu clinic privat şi ambulatoriu clinic integrat realizate în anul 2021 

Nr 
crt. 

Specialitatea / competenţa /  

atestat de studii complementare* 

Număr  
medici 

Număr de norme/specialitate/amb.cl.integrat şi 
privat la data de 31.12.2021 

1 Alergologie si imunologie clinica 1 1 

2 Cardiologie 13 7 

3 Chirurgie generală 7 3 

4 Chirurgie pediatrica 1 0,5 

5 Chirurgie vasculara 2 1 

6 Dermatovenerologie 8 5 

7 
Diabet zaharat, nutritie  

şi boli metabolice 
7 7,5 

8 Endocrinologie 5 5 

9 Gastroenterologie 5 5,5 

10 Geriatrie si gerontologie 5 5 

11 Hematologie 2 0,5 

12 Medicina internă 17 11 

13 Nefrologie 2 0,5 

14 Neurochirurgie 1 1 

15 Neurologie 16 10 

16 Oncologie medicală 4 1,5 

17 Obstetrică-ginecologie 7 5 

18 Oftalmologie 11 8 

19 Otorinolaringologie 9 6 

20 Ortopedie şi traumatologie 16 7 

21 Ortopedie pediatrică 1 0,5 

22 Pediatrie 9 8 

23 Pneumologie 11 8 

24 Psihiatrie 14 10 

25 Reumatologie 4 3 

26 Urologie 6 2 

TOTAL 184 122,5 
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III.3.4 ASISTENŢA MEDICALĂ PARACLINICĂ 
Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, la 

stabilirea valorii contractului pentru anul 2021, s-au ţinut cont de criteriile prevăzute de Anexa nr. 19 la 
Ordinul comun MS/CNAS nr. 397/836/2018 - criterii pentru a intra în relaţie contractuală cu CAS 
Vâlcea, respectiv: să fie autorizaţi şi evaluaţi, să facă dovada de a efectua investigaţii 
paraclinice - analize medicale de laborator din lista minimă de analize medicale, precum şi 
de criteriile privind repartizarea sumelor (criteriul de evaluare a resurselor 50% şi criteriul de 
calitate 50%, din care 50% pentru subcriteriul „implementarea sistemului de management al 
calităţii" şi 50% pentru subcriteriul „participare la schemele de testare a competenţei pentru 
laboratoare medicale". 

Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală s-a ţinut 
seama de criteriile de selecţie prevăzute în Anexa nr. 20 la Ordinul comun MSP/CNAS nr. 
397/836/2018, respectiv: să fie autorizaţi şi evaluaţi, să facă dovada efectuării investigaţiilor de 
radiologie şi/sau imagistică din lista de investigaţii paraclinice, să facă dovada că toată durata programului 
de lucru declarat pentru fiecare laborator de radiologie-imagistică medicală/punct de lucru din 
structură, este acoperită prin prezenţa unui medic de specialitate radiologie-imagistică medicală, să facă 
dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare pentru toate 
laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii 
radiologie-imagistică medicală, pe toată durata de valabilitate a contractului încheiat cu casa de 
asigurări de sănătate, precum şi de criteriile privind repartizarea sumelor (criteriul de evaluare a 
resurselor 90% şi criteriul de disponibilitate (pentru program de 12 ore) 10%. 

La 31.12.2021 se aflau 10 furnizori în contract, din care: 

• 4 =  laboratoare de analize medicale,  

• 2 = furnizori de radiologie şi imagistică medicală 

• 4 = furnizori de   imagistica şi investigaţii paraclinice de laborator.  
Au fost prelungite prin acte aditionale contractele pentru un nr. de 2 furnizori de Hemoglobina 

glicozilată. 
Creditele de angajament alocate în anul 2021 pentru specialităţile paraclinice — activitate 

curentă de 12.879 mii lei şi 12 mii lei hemoglobina glicozilata. 
Număr furnizori de servicii medicale paraclinice de înaltă performanţă/medici şi număr de 

servicii medicale paraclinice de înaltă performanţă 

Nr.crt. 
Tipul investigaţilor 

paraclinice 

Numar furnizori in 
contract in anul 

2021 

Numar medici in 
contract in anul 

2021 

Numar servicii 
contractate in anul 

2021 

 
Inaltă performanţă total, din 

care: 
  15.951 

I..1 CT 4 10 8.739 

I..2 RMN 5 9 6.488 

I..3 Angio-RMN, CT 2 0 214 

I..4 Scintigrafie 1 1 510 

 
Număr furnizori de servicii medicale paraclinice de radiologi,/imagistică,  explorări 

funcţionale/medici şi numărul de servicii de radiologie, imagistică explorări 
funcţionale/medici contractate în anul 2021 

Nr. 
crt. 

Tipul investigaţilor 
paraclinice 

Numar furnizori in 
contract  

Numar medici in 
contract  

Numar servicii 
contractate  

 
Radiologie, imagistică 
explorări functionale 

   

1.1 Radiologie convenţională 5 15 16.924 

1.2 
Ecografie (act adiţional la 

contract clinic) 
0 0 0 

1.3 

Radiologie dentară( act 

adiţional la contract 

stomatologie) 

0 0 0 
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Din cei 5 de furnizori de radiologie care efectuează radiologia convenţională unii furnizori 
efectuează în plus şi alte investigaţii după cum urmează: 

• 3 furnizori - CT, 

• 4 furnizori -RMN  

• 1 furnizor —scintigrafie. 
Număr furnizori de servicii medicale paraclinice-analize de laborator/medici şi număr de 

analize medicale de laborator contractate în anul 2021 

Nr.crt. 
Tipul investigaţilor 

paraclinice 

Numar furnizori 
in contract in 

anul 2021 

Numar medici 
in contract in 

anul 2021 

Numar servicii 
contractate in anul 

2021 

1. Laborator:   679.763 

1.1 Hematologie 7 13 90.921 

1.2 Biochimie 7 13 505.210 

1.3 Imunologie 7 13 67.809 

1.4 Microbiologie 7 13 14.214 

1.5 Anatomie patologică 2 4 1.609 
  

Număr furnizori de servicii medicale paraclinice- Hg.G1/medici ontractate în anul 2021 

Nr.crt. 
Tipul investigaţilor 

paraclinice 
Numar furnizori in 

contract  
Numar medici in 

contract  
Numar servicii 

contractate  

x Hemoglobina glicozilata 2 6 600 

 

 
În contextul pandemiei, in anul 2021, o atenţie sporită am acordat-o domeniului investigaţii 

paraclinice în ambulatoriu, unde potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, CAS Vâlcea a finanţat toată gama 

de investigaţii: analize de laborator, imagistică medicală (CT, Rx, RMN) – atât pentru investigatiile uzuale, 

dar mai ales pentru monitorizarea bolnavilor COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea 

perioadei de izolare, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli 

cardiovasculare, boli cerebrovasculare, neurologice, si, nu în ultimul rând, pentru monitorizarea 

periodică a stării de sănătate a unor categorii/grupe de vârstă vulnerabile sau care prezintă factori de 

risc. 

Si la acest capitol, bugetul alocat a crescut an de an, conform graficului, de la 1,5 milioane 

euro in 2017, la 2,4 milioane euro in 2021, aceasta crestere de buget a facut ca listele de așteptare 

întocmite în baza biletelor de trimitere pentru cazurile programabile la nivelul furnizorilor de servicii 

medicale paraclinice aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea sa se scurteze foarte mult sau chiar sa 

nu mai existe. 
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III.3.5 SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU/ÎNGRIJIRI PALIATIVE 
 

Situaţia comparativă a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu în perioada 2017-2021 

Specifi-  
caţii 

2017 2018 2019 

2020 2021 

medicale paliative medicale paliative 

Număr dosare 
depuse 

237 155 131 241 0 174 0 

Număr decizii 
aprobate 

237 145 116 229 0 162 0 

Număr cereri 
respinse 

0 10 15 12 0 12 0 

Număr beneficiari 146 109 90 137 0 107 0 

Număr mediu de 
zile de Ingrijiri/pa 

cient 
41 33 31 41 0 40 0 

Suma decontată 
(mii lei) 

 
317,93 196,51 193,73 392,59  306,1  

 
Serviciile de Ingrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativă mai ieftină 1n sistemul de 

asigurări sociale de sănătate ce a fost creată pentru asiguraţii care necesită servicii medicale, dar 
au o capacitate limitată de a se deplasa pentru a putea beneficia de anumite tratamente de durată, 
realizându-se în acest fel astfel creşterea calităţii vieţii pacienţilor. incepând cu 01.03.2020, o dată 
cu instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, a fost facilitat accesul acestor servicii, fiind 
creată posibilitatea 
transmiterii în format electronic a documentelor necesare emiterii deciziilor de aprobare. 

În anul 2021, comparativ cu anul 2020, numărul de asiguraţi beneficiari de servicii de îngrijiri 
la domiciliu pentru care s-au eliberat decizii de aprobare în urma unei recomandări medicale a scazut  
de la 137 in 2020 la 107 in 2021. De asemenea, numărul mediu de zile de ingrijiri medicale este 
aproximativ acelasi,  de la  41 in 2020  la 40 in 2021, în timp ce suma decontată a crescut de la 
306,10 in anul 2020 mii lei la 392,59 mii lei. 
 
III.1.3.6 DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE 
SAU FIZIOLOGICE 
 

Situaţia comparativă a dispozitivelor medicale între 2017 şi 2021 

Specificaţii 
Anul 

2017 2018 2019 2020 2021 

Număr dosare depuse 4.849 4.826 5.195 5.454 8.217 

Număr decizii aprobate 4.704 4.738 5.102 5.203 7.768 

Număr cereri respinse 145 88 93 251 449 

Număr beneficiari 4.134 3.917 4.412 4.499 4.768 

Număr decizii pe listă de 
aşteptare 

0 0 0 0 0 

Suma decontată (mii lei) 3.146 3.144 4.053 3.750 4.224 
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În cursul anului 2021 nu au fost înregistrate întârzieri în aprobarea obţinerii de către asiguraţi 

a dispozitivelor medicale solicitate. 
Din cele 8.217 de solicitări pentru dispozitive medicale pentru care nu au fost emise decizii de 

aprobare la data de 31 decembrie 2021 fac parte cereri pentru care deciziile au fost emise ulterior, la expirarea 
termenului de înlocuire ( respectiv pentru stomii/incontinenţă urinaffi/aparate de oxigen) şi cereri pentru care 
a fost solicitată prelungirea termenului de valabilitate a deciziei. 

 
Situaţia pe tipuri de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau 

fiziologice 

Nr.  
Crt. 

Dispozitive medicale Nr. cereri depuse Nr. decizii emise 

1 Pentru proteze ORL 557 535 

2 Pentru protezare stomii (beneficiari) 2.668 2.554 

3 Pentru incontinenţa urinară(beneficiari) 1.230 1.199 

4 Proteze pentru membrul inferior 77 72 

5 Proteze pentru membrul superior 6 6 

6 Pentru dispozitive de mers 342 327 

7 Orteze:   

7.1 pentru coloana vertebrală 98 94 

7.2 pentru membrul superior 6 6 

7.3 pentru membrul inferior 105 100 

8 incălţăminte ortopedică 227 217 

9 Pentru deficienţe vizuale 60 52 

10 Echipamente oxigenoterapie(beneficiari) 2.755 2.522 

11 Inhalator salin 1 1 

12 Proteza externa san 85 83 

TOTAL 8.217 7.768 
 
 
III.3.7 CONSUMUL DE MEDICAMENTE CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN 
TRATAMENTUL AMBULATORIU: 

Consumul lunar de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu în 
2021 (mii lei) 

Anul 2021 

Consum 
medicamente 

compensate și 
gratuite (mii 

lei) 

Consum 
medicamente 
cost volum 

Consum 
medicament

e cost 
volum 

rezultat (mii 
lei) 

Consum 
medicament

e boli 
cronice (mii 

lei) 

Consum 
medicament
e pensionari 
compensate 
90% (mii lei) 

Consum total 
(mii lei) 

Consum 
medicamente 
si materiale 
sanitare in 
cadrul PNS 

(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8 

ianuarie 5.881,01 401,21 108,62 792,64 400,33 7.583,81 3.763,72 

februarie 5.764,21 438,58 97,11 606,49 369,35 7.275,74 3.606,72 

martie 6.131,66 471,75 538,55 989,24 391,95 8.523,15 3.881,07 

aprilie 5.852,89 523,99 526,64 1.087,77 375,39 8.366,68 3.985,72 

mai 5.524,57 557,18 465,28 652,83 365,77 7.565,63 3.696,13 

iunie 5.645,70 574,42 538,55 778,22 356,20 7.893,09 3.840,98 

iulie 5.785,68 664,37 257,36 784,57 379,50 7.871,48 4.101,55 

august 5.708,35 623,93 134,64 740,46 361,85 7.569,23 4.041,97 

septembrie 6.071,09 651,55 0,00 968,77 368,55 8.059,96 4.361,89 

octombrie 6.299,04 661,34 0,00 853,77 380,65 8.194,80 4.409,74 

noiembrie 6.053,98 734,37 0,00 900,06 383,67 8.072,08 4.892,68 

decembrie 6.066,18 725,05 0,00 867,84 364,02 8.023,09 4.787,40 

Total 70.784,36 7.027,74 2.666,75 10.022,66 4.497,23 94.998,74 49.369,57 
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Evoluţia consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 
şi medicamente și materiale sanitare în cadrul PNS în ultimii 5 ani 

Anul 
2021 

Consum 
medicamente 

compensate și 
gratuite (mii lei) 

Consum 
medicamente 
cost volum 

Consum 
medicamente 
cost volum 
rezultat (mii 

lei) 

Consum 
medicamente 
boli cronice 

(mii lei) 

Consum 
medicamente 

pensionari 
compensate 
90% (mii lei) 

Consum total 
(mii lei) 

Consum 
medicamente 
si materiale 
sanitare in 
cadrul PNS 

(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8 

2017 68.142,23 1,00 0,00 14.045,67 3.677,32 85.866,22 24.949,50 

2018 69.018,04 342,53 0,00 12.584,00 4.523,45 86.468,02 28.718,57 

2019 70.786,20 430,40 0,00 11.235,08 4.718,84 87.170,52 34.819,14 

2020 70.038,37 2.236,29 3.606,64 9.000,09 4.786,72 89.668,11 41.444,75 

2021 70.784,36 7.027,74 2.666,74 10.022,66 4.497,23 94.998,73 49.369,57 

Total 348.769,20 10.037,96 6.273,38 56.887,50 22.203,56 444.171,60 179.301,53 
 
 

 
 

Evoluţia numărului de farmacii în urban şi rural în ultimii 5 ani 

ANUL 
Nr. furnizori în Nr. farmacii 

urban 
Nr. farmacii 

rural 

TOTAL NR. 

contract FARMACII 

2017 64 80 54 134 

2018 62 80 55 135 

2019 57 80 55 135 

2020 51 79 55 134 

2021 50 79 57 136 
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În harta de mai sus avem cu culoarea grena, localitatile unde nu exista farmacii/oficine locale 
de distributie/punct de lucru al unei farmacii, in contract cu institutia noastra, accesul pacientilor la 
medicamente compensate si gratuite fiind asigurat in localitatile limitrofe.  

Observam din cele 2 harti din raportul de activitate, ca in 3 localitati din judet, Runcu, Titești, 
Stanesti, nu exista nici medic de familie si nici farmacie/oficina locala de distributie/punct farmaceutic 
in relatie contractuala cu CAS Valcea.  
 
III.3.8 ASISTENŢA MEDICALĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE CU PATURI - SPITALE 

Contractarea serviciilor medicale spitaliceşti a avut în vedere cadrul legal general, dar şi indicatorii 
specifici referitori la numărul total de paturi contractabile la nivelul judeţului Vâlcea, respectiv 1946 paturi 
aprobate conform Ordinului M.S. nr. 1111/30.06.2021,  pentru care se poate încheia contractul cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Vâlcea. Au fost analizate ofertele de servicii depuse de furnizori, contractele cu 
spitalele publice şi private fiind încheiate cu respectarea creditului de angajament prevăzut în bugetul 
aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în sumă totală de 143.269,830 mii lei pentru anul 
2021. 

De asemenea, în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale spitaliceşti, în cursul anului 
2021, s-au încheiat un număr de 49  de acte adiţionale. 

Numărul de cazuri de spitalizare contractate în perioada 2017 — 2021 

ANUL 

Număr cazuri spitalizare continuă numar cazuri 
spitalizare de 

zi 

total  cazuri / 
unitati sanitare 

cu paturi Acuti Cronici 
Îngrijiri 

paleative 

2017 49.743 8.753 0 67.421 125.917 

2018 48.160 9.277 0 71.584 129.021 

2019 49.079 9.423 0 76.875 135.377 

2020 28.090 4.134 0 41.933 74.157 

2021 27.018 4.671 0 41.869 73.558 
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Sume contractate şi decontate (mii lei) în perioada 2017-2021 

AN 

Sume contractate şi decontate (mii lei) 

Acuţi Cronici 
Cheltuiala 

COVID_2019 
Spitalizare zi Total 

2017 85.721,48 24.229,38  10.908,57 120.859,43 

2018 86.863,06 26.199,96  11.929,67 124.992,69 

2019 88.251,66 27.306,43  13.760,76 129.318,86 

2020 83.736,74 24.973,03 23.147,81 8.627,35 140.484,92 

2021 84.413,55 27.217,44 25.530,22 6.108,62 143.269,83 
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III.3.9 ASISTENŢA MEDICALĂ DE RECUPERARE — REABILITARE A SĂNĂTĂŢII ÎN UNITĂŢI 
SANITARE CU PATURI  
 

ANUL Număr cazuri Număr zile 
Sume contractate și 
decontate (mii lei) 

Sume realizate 
(mii lei) 

2017 525 5.346 449,73 449,73 

2018 436 5.342 447,95 447,95 

2019 464 5.322 446,25 446,25 

2020 192 3.458 289,96 289,96 

2021 354 4.058 340,27 340,27 

 

 
 
 
III.3.10 SERVICII DE URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ ŞI TRANSPORT SANITAR 

Pe parcursul anului 2021 în judeţul Vâlcea şi-a desfăşurat activitatea un singur furnizor privat 
care acordă servicii de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar. 

 

Sumă decontată  
(lei) 

Transport urgență Servicii de urgență 

Nr. pacienţi 
Km echivalenți  

urban 
Km echivalenți  

rural 
Nr. pacienţi 

276.386,03 864 56.917 57.833 864 
 
 
 
III.4 FORMULARE EUROPENE, ACORDURI INTERNAŢIONALE 

Activităţi: 

• aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, precum şi 
acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii la 
nivelul instituţiei, în vederea fundamentării operaţiunilor de decontare; 

• primirea, înregistrarea, verificarea conformităţii şi valabilităţii a dosarelor depuse în vederea 
eliberării formularelor „E/S/SED echivalent" şi a cardului european de asigurări sociale de 
sănătate. 
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Situaţia numărului de formulare europene emise şi primite 

Nr. 
Crt. 

Tip formular 
Formulare europene emise 

Formulare europene primite  
din state UE /SEE 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 E104 119 103 134 2 5 1 

2 
E106 sau S1 

similar 
3 4 0 120 127 390 

3 E107 4 2 8 225 183 145 

4 E108 8 20 17 81 90 108 

5 
Total E109 sau 

S1 similar 
0 3 0 16 13 24 

6 
Total E112 sau 

S2 similar 
19 13 12 0 0 0 

7 
Total E121 sau 

S1 similar 
36 33 34 7 7 4 

8 E125 49 49 37 705 652 811 

9 E126 6 5 0 3 2 1 

10 E001 2 2 5 29 18 29 

Total 246 234 247 1.188 1.097 1.513 

 
În cursul anului 2021, s-au primit un număr de 672 formulare „E/S/SED echivalent" şi au fost 

eliberate un număr de 672 formulare „E/S". 
De asemenea, au fost înregistrate 4 cereri de rambursare, formulate în baza articolului 7 din 

Ordinul CNAS nr.729/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost rambursată suma de 
11.617,36.lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale devenite necesare. 

De asemenea, în anul 2021, au fost 'inregistrate un număr de 2 dosare privind rambursarea 
contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 304/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a fost rambursată suma de 0 lei reprezentând contravaloarea acestor 
servicii. 

Tratamentele pentru care s-au solicitat şi întocmit documente de deschidere de drepturi la 
tratament planificat (formular S2) în anul 2021 au fost: 

• intervenţie chirurgicală de corecţie a malformaţiei congenitale; tratament endovascular al leziunii 
vasculare; 

• dilatarea stenozei subglotice; 

• interventie chirurgicala de corectie a stenozei subglotice; 

• tratamentul fistulei spinale, endovascular si/sau microchirurgical; interventie chirurgicala de 
inlocuire completa a aortei toracoabdominale; tratament complex de chirurgie cardiovasculara. 

 

IV - DOMENIUL MEDICAL 
IV.4.1 PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE 
        In anul 2021, la nivelul CAS Valcea, s-au derulat 7 programe naţionale de sănătate, prin 2 unităţi 
sanitare cu paturi, 1 centru public si 1 centru privat de dializă  şi 47 farmacii cu circuit deschis: 
1. PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE: 
 Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice: 
1 furnizor public –  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
farmacii cu circuit deschis 
 
2. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT: 
a.  Medicamente,  materiale sanitare si consumabile pentru pompele de insulina: 
1 furnizor public SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
 farmacii cu circuit deschis 
b.  Monitorizarea DZ prin testarea hemoglobinei  glicozilate: 
1 furnizor public - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA  
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1 furnizor privat – SC CLINICA RAPITEST SA 
 
3. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI SI TALASEMIEI 
1 furnizor public- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
 
4. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE: 
- mucoviscidoza copii si adulti 
- SLA, alfa-marozidoza – Spitalul Judetean Valcea si farmaciile cu circuit inchis 
- fibroza pulmonara idiopatica 
 farmacii cu circuit deschis 
 
5.PROGRAMUL NATIONAL DE ORTOPEDIE: 
Subprogramul de endoprotezare adulti  
2 furnizori publici- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
SPITALUL ORASENESC HOREZU 
 
6. PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANĂ 
a. Subprogramul de tratament al stării de posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant 
de organe 
 farmacii cu circuit deschis 
 
7. PROGRAMUL NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA 

CRONICA: 
1 furnizor public - SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
1 furnizor privat – SC FRESENIUS NEPHROCARE 
 
MEDICAMENTE ELIBERATE IN BAZA CONTRACTELOR COST-VOLUM: 
1 furnizor public- pentru eliberarea medicamentelor pe foi de condica prin farmacia cu circuit inchis- 
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA 
 farmacii cu circuit deschis 
 

Sumele alocate programelor/subprogramelor naţionale curative s-au utilizat pentru: 
asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, 
dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătăţii 
publice acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative; 
asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii 
medicale paraclinice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodializaţi de la şi la 
domiciliul pacienţilor şi transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei 
peritoneale la domiciliul pacienţilor; 
 asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate. 

 
IV.4.2 ACTIVITĂŢI ALOCATE PROGRAMELOR NAŢIONALE 
         Pentru asigurarea tratamentului pacienţilor eligibili pentru a fi incluşi în programele/ 
subprogramele naţionale de sănătate şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor alocate, CAS Vâlcea 
a desfăşurat următoarele activităţi: 
A. Monitorizarea trimestrială/anuală a derulării programelor naţionale care urmăreşte în principal: 

• corelarea solicitărilor de finanţare cu nr. de pacienţi inscrişi în program/ aflaţi pe lista de 
aşteptare, capacitatea tehnică a furnizorului; comparaţii cu listele de aşteptare din trimestrul 
anterior, existenţa şi respectarea criteriilor de prioritate; 

• corectitudinea procesului de achiziţie, concordanţa între necesar şi achiziţii; 

• rulajul stocurilor, respectarea termenelor de valabilitate pentru medicamente/ materiale 
sanitare; 

• analiza costurilor medii realizate comparativ cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare; 
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• alte aspecte cu privire la respectarea clauzelor contractuale. 
            Monitorizarea consumului în ambulator de medicamente specifice eliberate prin farmaciile cu 
circuit inchis, activitate efectuată lunar pentru programul naţional de  tratament al hemofiliei şi 
talasemiei. 
           Monitorizarea consumului de medicamente specifice pentru pacienţii incluşi în programele 
naţionale de sănătate prin farmaciile cu circuit deschis s-a efectuat pentru medicamentele acordate 
pacienţilor în cadrul programelor naţionale: oncologie, diabet zaharat, boli rare: mucoviscidoză, SLA, 
fibroză pulmonară, terapia stării de posttransplant. Monitorizarea a urmărit, în principal, următoarele 
obiective: 

• la extragerea datelor din programul informatic SIUI 

• analiza costului realizat/pacient  
 Verificarea şi validarea facturilor de achiziţie a medicamentelor/ materialelor sanitare 
utilizate în cadrul programelor, precum şi a indicatorilor raportaţi de unităţile sanitare cu paturi, 
centralizarea datelor şi transmiterea către CNAS a sumelor utilizate, stocurilor, indicatorilor fizici 
şi de eficienţă realizaţi. 
          Analiza periodică a indicatorilor specifici şi de eficienţă realizaţi în colaborare cu coordonatorii 
de program şi compartimentul financiar din cadrul unităţilor derulatoare de programe, analiză 
necesară fundamentării corecte a necesarului de finanţare în cadrul fiecărui program/ subprogram/ 
activitate şi repartizării către unităţile de specialitate a fondurilor destinate derulării programelor. 
          Analiza evoluţiei numărului de pacienţi trataţi, a costului mediu/ pacient realizat, a cheltuielilor din 
anul curent faţă de anul anterior şi pe o perioada de 5 ani; analiza evoluţiei trimestriale/ lunare a 
numărului de pacienţi şi a consumului de servicii, medicamente, materiale sanitare. 
           Fundamentarea necesarului de finanţare în cadrul fiecărui program/ subprogram/ activitate 
şi transmiterea solicitărilor către CNAS, la termenele stabilite sau la alte termene. 

  
Evoluţia cheltuielilor, a numărului de pacienţi trataţi 

Denumire  PNS 
Cheltuieli medicamente/ materiale sanitare / servicii (lei) 

2017 2018 2019 2020 2021 

PNS oncologie 15.369.362,43 15.906.646,62 18.110.326,11 19.285.565,34 22.112.424,46 

COST-VOLUM 
oncologie 

1.654.280,92 6.234.973,75 9.830.337,02 12.891.336,97 16.050.576,24 

PNS diabet 
zaharat 

15.812.870,97 16.355.327,66 19.888.448,33 23.737.137,02 28.910.131,32 

PNS hemofilie şi 
talasemie 

1.455.401,40 2.348.686,98 2.928.341,09 3.695.278,21 3.829.548,19 

PNS boli rare 181.028,17 262.015,97 264.381,65 263.014,86 235.007,63 

PNS ortopedie 869.465,21 941.737,98 1.066.741,45 403.182,92 639.976,75 

PNS 
posttransplant 

1.023.519,21 1.033.897,23 929.590,04 1.030.190,62 1.006.680,78 

PNS dializă 17.578.329,42 18.352.355,27 20.991.701,00 22.813.668,98 21.686.434,35 

TOTAL 53.974.759,36 61.451.189,01 74.012.294,73 84.119.374,92 94.470.779,72 

 

In ceea ce priveste evolutia cheltuielilor pentru Programele nationale de sanatate curative in 
ultimii 5 ani, respectiv  in perioada 2017- 2021 aceasta a avut un trend  constant ascendent, cheltuielile 
crescand de la un an la altul cu procente intre 12 si 20%. Acelasi curent crescator se observa de 
asemenea si defalcat pe principalele programe de sanatate derulate prin CAS Valcea, respectiv 
oncologie si diabet zaharat. 
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INDICATORI FIZICI SI DE EFICIENTA 2017-2021 
 

Program/Subprogram de 
sănătate curativ 

Indicatori fizici: numar bolnavi tratati Indicatori de eficienţă:Cost mediu/bolnav tratat/ an 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Progra
mul 

naţiona
l de 

diabet 
zaharat 

diabet zaharat trataţi 
- medicamente 

13.328 13.879 14.638 15.092 16.117 1.097,9 1.088,3 1.261,4 1.474,49 1.696,81 

dozarea HbAlc 507 436 544 569 528 20 20 20 22.39 21,74 

materiale 
consumabile pentru 
pompele de insulină 

0 0 0 6 12 0 0 0 1.321,26 5.765,85 

teste monitorizare 
copii 

37 40 41 41 49 1.462,6 1.470,0 1.489,7 1.674,15 1.420,40 

teste monitorizare 
adulti 

2.912 3.052 3.152 3.232 3.313 382,69 387,7 428,49 431,59 426,29 

Progra
m 

naţiona
l de 

tratame
nt al 

hemofili
ei şi 

talase
mie  

hemofilie cu 
substituţie profilactică 

continua 
3 4 4 4 4 301.729 362.917 410.309,3 458.890,1 469.549 

hemofilie cu 
substituţie „on 

demand" 
11 7 6 4 4 50.019,4 96.780,2 97.734,03 69.206,19 87.501,8 

hemofilie congenitală 
fără inhibitori/boală 

von Willebrand 
0 1 2 3 3 0 219.556,9 294.395,7 449.638,1 430.104 

talasemie 0 0 3 4 4 0 0 37.302,6 58.494,62 77.757,6 

Progra
mul 

nationa
l de boli 
endocri

ne 

Nr bolnavi cu 
osteoporoza 

127 87 25 0 0 232,91 171,2 83,4 0 0 

 

Nr bolnavi cu gusa 
prin tireomegalie 

datorata carentei de 
iod 

17 11 8 0 0 54,19 59,48 42,9 0 0 

Progra
mul 

naţiona
l de 

ortoped
ie 

adulţi endoprotezaţi 239 246 268 122 164 3.637,9 3.808,0 3.980,3 3.304,78 3.902,30 

Progra
mul 

nationa
l de 

transpl
ant de 

organe, 
tesuturi 

si 
celule 

de 
origine 
umana 

transplant - 
medicamente pentru 
starea postransplant 

88 95 96 101 101 11.630,9 10.883,13 9.683,22 10.199,90 9.967,14 

Progra
mul 

naţiona
l de 

supleer
e a 

funcţiei 
renale 

la 
bolnavii 

cu 
insufici

enţă 
renală 
cronică 

hemodializă 
convenţională 

377 273 280 302 338 42.948,0 62.494,18 70.135,29 70.929,35 58.257,7 

hemodiafiltrare 
intermitentă on-line 

12 14 19 14 32 86.748,9 75.080,07 62.464,89 92.083,71 60.598,8 

dializă peritoneală 
continuă 

7 6 3 3 1 49.416,9 40.053,71 55.662,00 34.611,33 56.170,3 

Progra
mul 

naţiona
l de 

tratame
nt 

pentru 
boli 
rare 

mucoviscidoză copii 5 5 5 4 4 24.893,4 24.610,58 26.032,27 32.468,70 28.500,6 

mucoviscidoză adulţi 2 1 1 1 1 4.188,96 37,29 167,82 30,36 387,02 

scleroză laterală 
amiotrofică 

3 4 3 5 9 2.065,30 2.025,59 3.329,89 1.771,60 1.872,70 

număr de bolnavi cu 
fibroză pulmonară 

idiopatică 
1 2 1 1 1 41.987,2 65.411,72 124.062,8 124.251,7 103.763 

 
Observatii: 

• Programul naţional de oncologie— consumul de medicamente urmează trendul crescător din 
ultimii ani, costul crescut pe pacient fiind datorat utilizării medicaţiei de ultimă generaţie cu cost 
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ridicat. A crescut în special consumul pentru medicaţia prin contractele cost volum, prin creşterea 
numărului pacienţilor înrolaţi (includerea de medicamente noi în listă dar şi extinderea indicaţiilor pentru 
acelaşi medicament).  

• Programul naţional de diabet zaharat — consumul de medicamente urmează trendul crescător 
din ultimii ani, costul crescut pe pacient fiind datorat utilizării medicaţiei de ultimă generaţie cu cost 
ridicat dar şi cu profil de siguranţă mai bun. Se înregistrează o creştere  mare a numărului de 
pacienţi fata de anii precedenţi beneficiari de medicamente. 

• Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei- Se remarcă  o creştere a costurilor 
pe pacient atat la  hemofilie cat si la talasemie datorate faptului ca  pacientii  au necesitat mai 
multe săptămani de terapie  sau  au necesitat medicatie cu un cost mai ridicat —) atunci cănd 
pacientul a prezentat efecte adverse la alte medicamente.  

• Programul naţional de boli rare— constatam o diminuare a costurilor fata de anii precedenti, o 
crestere doar la mucoviscidoza adulti unde beneficiar este 1 bolnav. 

• Program naţional de boli endocrine — Utilizarea medicaţiei generice a dus la scăderea 
semnificativă a costului pe pacient şi datorita adresabilitatii scazute spre deloc  a pacienţilor, o 
parte din medicaţie fiind achiziţionată de pacienţi din fonduri proprii (la iniţiativa pacientului), 
incepand cu anul 2020 spitalul nu mai deruleaza programul. 

• Program naţional de ortopedie — pentru anii 2020 si 2021 s-a înregistrat o reducere a numărului 
de pacienţi operaţi pentru endoproteze, restrăngerea activităţii fiind cauzata de situatia dificila 
determinata de pandemia de COVID 19. 

• Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 
este derulat de  CAS Vâlcea în sistem public prin Spitalul Judetean de Urgenta Valcea şi printr-o 
unitate privata, Fresenius Nephrocare Romania SA. 

• Numărul de pacienţi contractat prin cele 2 unităţi sanitare acoperă cererea de servicii la nivelul 
judetului. 

• In concluzie, din punct de vedere al numarului de pacienti tratati prin programele nationale de 
sanatate se pot observa urmatoarele aspect: 

o A crescut numarul pacientilor cu afectiuni oncologice care au beneficiat de tratamente 
cu medicamente inovative in regim cost-volum ajungand de la un numar de 17 in anul 
2017, la 97 de pacienti in anul 2021. Acest lucru demonstreaza cresterea accesului la 
medicamente inovative a bolnavilor cu afectiuni oncologice pentru diferite indicatii  

o In conditiile epidemiologice dificile ale pandemiei de COVID 19 si avand in vedere ca 
interventiile chirurgicale de endoprotezare au fost dintre cele care puteau fi amanate,  a 
scazut numarul pacientilor care au beneficiat de endoproteze prin programul de 
ortopedie, ajungand in 2020 si 2021 cam la jumatate fata de anii anteriori. 

 
Inregistrarea şi verificarea existenţei conformităţii şi valabilităţii documentaţiei necesare pentru 

analiza dosarelor pacienţilor de către comisia terapeutică de la nivel CNAS- PET/CT. 
 

AN 
2021 

Nr. dosare depuse la 
CAS Vâlcea 

Nr. dosare 
aprobate de catre 

comisia de 
experti CNAS 

Nr. dosare respinse de 
catre comisia CNAS 

 65 62 3 

 
 
HEPATITA C – TERAPIE INTERFERON FREE 

În ultimii ani, terapiile interferon-free (fără interferon) au devenit standardul în tratarea hepatitei 
C. În comparație cu tratamentele clasice, pe bază de interferon, aceste noi terapii s-au dovedit mult mai 
eficiente, mai sigure și se derulează pe o durată mai scurtă de timp. 

Este imbucurator de semnalat, faptul ca,  aceste tratamente au devenit accesibile  incepand din 
anul 2020 si la nivelul judetului Valcea,  pentru pacientii diagnosticati cu hepatita C sau ciroza hepatica 
C  care se pot adresa medicilor din specialitatea gastroenterologie si medicilor specialisti in boli 
infectioase aflati in relatie contractuala cu CAS Valcea,  pentru a beneficia de aceste terapii inovative. 
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Medicamente cost-volum-
rezultat- schema terapeutica 

2020 2021 

Nr. pacienti 
cu succes la 

terapie 

Nr. pacienti 
cu esec la 

terapie 

Nr. pacienti 
cu succes la 

terapie 

Nr. pacienti cu esec 
la terapie/pierdut 

din evidenta 

HARVONI 17 0 15 1 

VIEKIRAX+EXVIERA 17 0 9 0 

TOTAL 34 0 24 1 

 
Eficienta tratamentului interferon free este vizibila si din analiza datelor din tabelul anterior, in 

sensul in care din 59 de pacienti care au beneficiat de acest tratament ,  pentru 58 dintre acestia virusul 
C a fost nedetectabil la analiza viremiei la 12 saptamani de la terminarea tratamentului,  constatandu-
se succesul terapeutic in proportie de aproape 100% 

Din fericire, studiile au demonstrat că  terapiile fără interferon pot vindeca hepatita C, care 
reprezintă o problemă de sănătate publică.  Se realizeaza astfel încă un pas în îndeplinirea 
indicatorilor necesari pentru respectarea angajamentului României față de organismele 
internaționale, de eradicare a  infecției cu virus hepatic C până în anul 2030. 
 
IV.4.3.COMISII TERAPEUTICE ŞI CLAWBACK ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Validarea consumului de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a celor  11 unităţi sanitare cu paturi şi a celor doua 
centre de dializă în sistem public si privat . Centralizarea şi transmiterea către CNAS a raportărilor 
lunare privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sanatatii. 

Monitorizarea şi analiza lunară, la solicitarea CNAS, a codurilor de medicamente raportate 
incorect de furnizorii de servicii medicale prin raportare la concordanţa dintre codurile CIM şi 
caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operaţiuni comerciale în reţeaua de 
distribuţie. 

Verificarea codurilor CIM contestate trimestrial de catre detinatorii  de autorizaţii de punere 
pe piaţă/ reprezentanţi legali ai acestora. Transmiterea către CNAS a referatului aprobat de 
DG al acţiunii de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, însoţit de documente justificative. in anul 2021 au fost soluţionate un număr de 
5 solicitări/adrese CNAS  prin care au fost verificate un număr de 5 medicamente (CIM) la un numar 
de 10 de furnizori.) 
 
CONCEDII MEDICALE  

Validarea raportării lunare a certificatelor de concediu medical eliberate de medici în vederea 
monitorizării numărului de certificate de concediu medical eliberate de medicii care au încheiat cu 
CJAS Vâlcea convenţie de eliberare concedii medicale şi pentru evidenţierea şi corecţia erorilor de 
acordare sau completare a certificatelor medicale. 

Totalul certificatelor medicale eliberate de medicii de familie, medicii din ambulatorii de 
specialitate precum si medicii din unitatile sanitare cu paturi in anul 2021,  a fost de 55.806. 

După procesarea şi verificarea validităţii certificatelor de concediu medical în SIUI, în perioada 
12-16 a fiecărei luni şi la sfârşitul fiecărei luni, au fost întocmite solicitări (adrese, email-uri) către 
furnizorii aflati în contract cu CJAS Vâlcea şi alte CJAS în vederea remedierii erorilor de raportare, erori 
care nu permit procesarea raportărilor furnizorilor. S-au întocmit şi transmis la CNAS lunar/anual 
rapoarte cu numărul de certificate de concedii medicale eliberate, pe tipuri de asistenţă medicală 
şi s-au transmis către CNAS. 
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Cod de indemnizatie 

Nr. 
Certificate 
medicale 
eliberate 
în anul 
2021  

Din care Convenţi
i medici 
pentru 

eliberare 
CM 

Medici 
care au 
eliberat 
CM în 
anul 
2021 

MF Amb Spitale 

01.boala obisnuita 25.010 9.272 13.235 2.503 

245 385 

02 - accident în timpul deplasării 
la/de la locul de muncă 

19 4 15 0 

03 - accident de muncă 84 2 82 0 

04 - boală profesională 1 1 0 0 

05 - Boală infectocontagioasă din 
grupa A 

64 47 13 4 

06 - Urgenţă medico-chirurgicală 13.920 10.901 2.141 878 

07 - Carantină 2.491 2.491 0 0 

08 - Sarcină şi lăuzie 4.183 4.113 45 25 

09 - Îngrijire copil bolnav 513 476 23 14 

10 - Reducerea cu 1/4 a duratei 
normale de lucru 

4 0 4 0 

12 - Tuberculoză 244 0 242 2 

13 - Boală cardiovasculară 532 0 515 17 

14 - Neoplazii, SIDA 1.435 0 1.432 3 

15 - Risc maternal 645 585 60 0 

51 - Boala infectocontagioasa 
pentru care se instituie masura 

izolarii 
6.660 5.756 326 578 

91 - Îngrijire copil bolnav cu 
afecţiuni grave, în vârstă de până 

la 16 ani 
1 0 1 0 

TOTAL 55.806 33.648 18.134 4.024 245 385 

 
In contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 a existat un volum de activitate foarte mare 

cu privire la numeroasele solicitări, petiţii scrise, email-uri, apeluri linie telefonică, solicitări directe din 
partea asiguraţilor, medicilor prescriptori şi angajatorilor, privind modul de completare şi de eliberare a 
certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare. Dificultatea activităţii desfăşurate în perioada 
de pandemie, a fost sporită şi de faptul că au existat foarte multe modificări legislative cu privire la modul 
de acordare şi completare a certificatelor de  conced iu  med ica l  (  mod i f i ca rea ş i  comp le ta rea 
OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate , modificarea şi 
completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, aprobarea noului model unic al certificatului 
de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu 
medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din 
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin ORD MS nr. 1092/2021/1 iulie 
2021, aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul 
acestora, la locaţia declarată de acestea sau, după caz, în unităţi sanitare sau în locaţii alternative ataşate 
acestora, precum şi a Listei unităţilor sanitare de bază în care se tratează persoanele bolnave prin H.G. 
nr. 921/28 octombrie 2021). 
 
Investigarea gradului de satisfacţie a asiguraţilor 

In scopul evaluării gradului de satisfacţie a asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale 
acordate de către furnizorii aflati în relaţie contractuală au fost aplicate un număr de 400 de chestionare, 
distribuite semestrial (conform modelului aprobat prin Ordin 740/2011 al Preşedintelui Casei 
Naţionate de Asigurări de Sănătate modificat prin Ordinul 1172/2019). 

In urma prelucrării răspunsurilor obţinute de la persoanele chestionate, s-a constatat că 
respondenţii s-au declarat în marea lor majoritate multumiţi de calitatea servicilor medicale care le-au fost 
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acordate pe parcursul anului 2021 în spitalele aflate în relaţie  contractuală cu CAS Vâlcea (din 140 
persoane spitalizate, 86% repondenţi declară „mi s-a acordat toată atenţia„).  

De asemenea referitor la  medicatia specifica,  81% dintre respodenti au gasit accesibilitatea 
la aceasta "crescuta, gasesc intotdeauna in farmacii medicatia prescrisa". 
 In ceea ce priveşte  întrebarea privind derularea Programelor Nationale de Sănătate 85% din cei 
chestionati / incluşi în PNS, declară ca acestea se desfaşoara bine şi foarte bine. 
 
V. DOMENIUL CONTROL 
           În anul 2021, conform planului anual de activitate avizat de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, pentru structura de control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea (compusă din 4 
consilieri superiori) a fost prevăzut un număr de 75 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, 
medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare. 
      Au fost realizate efectiv un număr de 110 acţiuni de control, din care: 

• 110 acţiuni de control la 111 furnizori de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală 
şi la furnizori de medicamente; 

• 0 controale la persoanele fizice sau juridice ai căror salariaţi beneficiază de concedii medicale 
conform OUG nr.158/2005. 
Cele 110 acţiuni de control efectuate la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive 

medicale şi materiale sanitare, se distribuie pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

• 70 acţiuni de control tematice 

• 31 acţiuni de control operative 

• 9 acţiuni de control inopinate 
 
V.1. ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ  
V.1.1. Actiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul anual de activitate:  31 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 41 ( la 41 furnizori de servicii medicale din asistenţa 

medicală primară) din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

• 31 acţiuni de control tematice  

• 3 acţiuni de control operative  

• 7 acţiuni de control inopinate. 
Acţiunile de control operative şi inopinate au fost efectuate astfel: 

V1.2.  Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de 
control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală 
primară; 

• Nerespectarea clauzelor contractuale; 

• Prescrierea de către medici de familie a unor reţete în regim de compensare 90% din preţul de 
referinţă al medicamentelor unor asiguraţi care nu se încadrau în categoria persoanelor cu drept 
de decontare a acestora în anul 2021. 

• Necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, respectiv formularele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele 
tipizate; 

• Nerespectarea de către furnizorii din asistenţa medicală primară a programului de lucru 
comunicat CAS Vâlcea; 

• Eliberarea certificatelor de concedii medicale fără respectarea OUG158/2005; 

• Prescrierea de reţete în regim de compensare 100% din preţul de referinţă al medicamentelor, 
pentru asiguraţi veterani care nu se încadrau în categoria persoanelor cu drept de decontare a 
acestora. 

• Raportarea de către furnizorii din asistenţa medicală primară a unor servicii medicale acordate 
după data decesului asiguraţilor;  
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V.2.  AMBULATORIU DE SPECIALITATE CLINIC 
V.2.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul anual de activitate: 5 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 17 (la 17 de furnizori de servicii medicale din ambulatoriul 

de specialitate clinic), din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

• 5  acţiuni de control tematice 

• 12 acţiuni de control operative 

• 0 acţiuni de control inopinate 
V2.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale; 

• Nerespectarea clauzelor contractuale; 

• Necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, respectiv formularele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele 
tipizate; 

• Eliberarea nejustificată a biletelor de trimitere clinice/ paraclinice; 

• Nerespectarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente 
denumirilor comune internationale; 

• Eliberarea certificatelor de concedii medicale fără respectarea OUG158/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Nerespectarea programului de lucru comunicat CAS Vâlcea; 

• Nerespectarea restricţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare referitor la numărul de consultaţii 
care pot fi decontate în baza unui bilet de trimitere.  

 
V.3. AMBULATORIU DE SPECIALITATE PARACLINIC 
V.3.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:2 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 2 din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

2 acţiuni de control tematice, 0 acţiuni de control operative. 
V.3.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii; 

• Neconcordanţe între data rezultatelor investigaţiilor medicale paraclinice şi data efectuării 
acestora; 

• Existenţa biletelor de trimitere în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să 
le cuprindă potrivit prevederilor legale în vigoare; 

• Neconcordanţe între serviciile raportate şi serviciile consemnate în documentele medicale 
primare. 

• Nerespectarea programului de lucru comunicat CAS Vâlcea;  
 
V.4. AMBULATORIU DE SPECIALITATE STOMATOLOGIC  
V.4.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 10 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 10 (la 10 de furnizori de servicii medicale din ambulatoriul 

de specialitate stomatologic), din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 10 acţiuni de 
control tematice. 
V.4.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii deslăşurate de furnizorii de servicii medicale. 

• Nerespectarea clauzelor contractuale. 

• Necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. 
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• Nerespectarea de către furnizorii din asistenţa medicală dentară a programului de lucru 
comunicat CAS Vâlcea; 

• Neinformarea asiguraţilor cu privire la programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate 
cu care se află în relaţie contractuală, datele de contact ale acesteia prin afişare intr-un loc 
vizibil. 

 
V.5. ASISTENTA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  
V.5.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 1 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv:10, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

• 1 acţiuni de control tematice 

• 7 acţiuni de control operative 

• 2 acţiuni de control inopinate 
V.5.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale. 

• Nerespectarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente 
denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii. 

• Eliberarea certificatelor de concediu medical fără respectarea prevederilor legale în vigoare; 

• Nerespectarea prevederilor OMS nr.253/2018 . 
 
V.6. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU  
V.6.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:0 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 1 , din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 

0 acţiuni de control tematice, 1 acţiuni de control operativ, 0 acţiuni de control inopinate. 
V.6.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• 1.Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale; 

• Neconcordanţe între datele înscrise în planul de ingrijire şi datele din recomandarea medicului 
curant privind serviciile de administrare a medicamentelor; 

• Nerespectarea periodicităţii/ritmicităţii tratamentului conform recomandării date de medicul 
prescriptor; 

• Completarea necorespunzătoare a formularelor cu regim special utilizate în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, respectiv prescripţia medicală pentru prescrierea substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope. 

 
V.7. ASISTENȚA MEDICALĂ  DE RECUPERARE - REABILITARE 
V.7.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate: 3 
Nr. acţiuni de control realizate efectiv: 11, din care distribuite pe tipuri de acţiuni de control, 

astfel: 3 acţiuni de control tematice   8 acţiuni de control operative  0 acţiuni de control inopinate 
V.7.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, respectiv formularele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele 
tipizate; 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale. 

 
V.8. FURNIZORI DE MEDICAMENTE  
V.8.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:19 
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Nr. acţiuni de control realizate efectiv:15 (la 15 de furnizori de medicamente), din care distribuite 
pe tipuri de acţiuni de control, astfel: 15 acţiuni de control tematice, 0 acţiuni de control operative 0 
acţiuni de control inopinate.  
V.8.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Nerespectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, incidente activităţii desfăşurate de furnizorii de servicii medicale. 

• Raportarea eronată a consumului de medicamente. 

• Necompletarea corespunzătoare a formularelor cu regim special utilizate în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. 

• Ignorarea avertismentelor platformei informatice şi eliberarea prescripţiilor medicale pentru 
persoane neasigurate. 

• Nerespectarea programului de lucru comunicat CAS Vâlcea, 
 
V.9. DISPOZITIVE MEDICALE  
V.9.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice prevăzute în planul iniţial anual de activitate:0 
 
V.10. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE 
V.10.1. Acţiuni de control 

Nr. acţiuni de control tematice privind programele naţionale de sănătate prevăzute a fi efectuate 
în anul 2021 a fost de 4 

Nr. acţiuni de control privind programele naţionale de sănătate realizate efectiv este de 4.  
V.10.2. Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control: 

• Medicamentele specifice care se acordă în tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu hemofilie, 
talasemie, unele boli rare, boli endocrine, tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu 
transplant hepatic nu se eliberează aşa cum prevăd Normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative, prin farmacia cu circuit închis a spitalului, pe bază de prescripţie 
medicală electronică. 

• Neconcordanță între consumul de medicamente administrat conform co Neconcordanță între 
consumul de medicamente administrat conform consemnărilor din documentele unitații sanitare 
şi consumul de medicamente din foile de condică. 

• Completarea necorespunzătoare a documentelor medicale primare. 

• Neconcordanţe între stocul de materiale sanitare al furnizorului şi datele raportate la CAS 
Vâlcea. 

• Raportarea eronată a consumului de medicamente recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu 
transplant hepatic nu se eliberează aşa cum prevăd Normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate curative, prin farmacia cu circuit închis a spitalului, pe bază de prescripţie 
medicală electronică. 

• Neconcordanță între consumul de medicamente administrat conform consemnărilor din 
documentele unitații sanitare şi consumul de medicamente din foile de condică. 

• Completarea necorespunzătoare a documentelor medicale primare. 

• Neconcordanţe între stocul de materiale sanitare al furnizorului şi datele raportate la CAS 
Vâlcea. 

• Raportarea eronată a consumului de medicamente. 

• Neactualizarea listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele 
naţionale de sănătate curative fmanţate din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate. 

Total sume imputate:  
Anul 2017 urmare acţiunilor de control au fost  total sume imputate în valoare de: 174.969,89 lei, 
(146725,97 lei  suma imputata  cu valoarea cea mai mare –asistența medicală spitașicească). 
Anul 2018 urmare acţiunilor de control au fost  total sume imputate în valoare de: 24931,59 lei, 
(8623,87 lei  suma imputata  cu valoarea cea mai mare –asistența medicală spitașicească). 



51 
 

 Anul 2019  urmare acţiunilor de control au fost  total sume imputate în valoare de: 251.900,77 lei, 
(146.433,28 lei  suma imputata  cu valoarea cea mai mare – ambulatoriul de specialitate clinic). 
Anul 2020  urmare acţiunilor de control au fost  total sume imputate în valoare de:  45.825,24 lei 
(37.817,54 lei suma imputata  cu valoarea ceamai mare- medicina de familie) . 
Anul 2021  urmare acţiunilor de control au fost  total sume imputate în valoare de:  608.642,84 lei 
(335.661,28 lei  suma imputata  cu valoarea cea mai mare- medicina de familie)  

 

 
 

 
VI.DOMENIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR  
VI.1 PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

• elaborarea, aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de 
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; 

• administrarea reţelei de staţii de lucru şi a serverelor; 

• administrarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) prin alocarea de roluri existente în 
sistem cu aprobarea Directorului General; instruirea angajaţilor Casei de Asigurări de 
Sănătate Vâlcea (CAS) cu privire la utilizarea SIUI etc; 

• servicii cu specific informatic achiziţionate la nivelul CAS; 

• afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS http://www.casan.ro/casvl/ 
cu aprobarea Directorului General; 

• semnalarea problemelor de funcţionare şi utilizare a SIUI atât de către angajaţii CAS cât şi de 
către furnizorii care folosesc aplicaţiile livrate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), prin corespondenţă electronică şi telefonic cu angajaţii CNAS — Direcţia IT. 

 Dotarea cu  echipamente IT cuprinde : 
o 5 servere, din care: 2 achiziționate în decembrie 2020;  
o 51 stații de lucru tip desktop; 
o 13 calculatoare tip notebook din care : 8 de natura obiectelor de inventar ;  
o 28 imprimante laser și 2 cu cerneală utilizate in retea, din care 1 de capacitate mare iar 2 de 

capacitate medie. 
O mare parte din echipamente (3 servere,  24 stați de lucru, 7 notebook-uri și  20 imprimante) 

sunt în exploatare de la 6 la 15 ani.  În pofida vechimii și a performanțelor modeste în raport cu nivelul 
general actual, s-a reușit exploatarea în condiții satisfăcătoare  a aplicațiilor utilizate în cadrul instituției.  

Portofoliu de licențe este alcătuit din : 

• licențe pentru sistemul de operare (stații de lucru și servere);  

• licențe pentru MS Office;  

• licențe pentru aplicația ERP.  
 Având în vedere că: 
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Prezența sistemului de operare este obligatorie; - toți angajații utilizează aplicații din cadrul MS 
Office; - numărul de licențe pentru modulele ERP de care dispunem acoperă necesarul pentru buna 
exploatare a aplicatiei, se poate afirma că utilizarea licențelor este la nivelul maxim posibil. 

În aprecierea noastră, s-a reușit exploatarea în condiții bune a echipamentelor și a aplicațiilor 
utilizate în cadrul instituției. În condițiile achiziționării a 14 computere în anul 2020 si 2021, am reușit să 
creștem performanțele echipamentelor IT din dotare. În măsura posibilităților, echipamentele 
funcționale au fost păstrate în permanență în exploatare.  

Activitatea de administrare a Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate (PIAS), alcătuită 
din componentele SIUI, carduri (CEAS), Dosarul Electronic de Sănătate (DES) şi reţete (SIPE) intră 
în atribuţiile CNAS. Serviciul nostru de asistenţă tehnică este disponibil pentru componentele SIUI 
şi ERP sub forma unei structuri tip HelpDesk de nivel 1. Aceasta presupune faza de preluare a 
problemelor şi de rezolvare locală sau de ridicare la dezvoltator spre nivelul 2 — CNAS — în caz 
contrar. 
 

VII - DOMENIUL JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV  

VII.1 ACTIVITATEA DE AVIZARE 

Pe parcursul anului 2021, activitatea în cadrul compartimentului s-a desfășurat în conformitate 
cu atribuțiile legale instituite prin fișa postului, precum și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 
privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și ale  Statutului profesiei de 
consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004. 

 
1. Activitatea esențială, specifică structurii juridice, în raport de dispozițiile Legii nr. 

514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și ale  Statutului 
profesiei de consilier juridic, a vizat îndeplinirea tuturor actelor procedurale prevăzute de Codul de 
procedură civilă, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedură Penală în dosarele aflate pe rolul 
instanţelor de judecată conform termenelor procedurale, instituite de către instanțele judecătorești în 
cursul  anului 2021, după cum urmează: 

Pe parcursul anului 2021, Compartimentul juridic a instrumentat un număr de 28 de dosare care 
s-au aflat pe rolul instanțelor de judecată, după cum urmează, conform pozițiilor înscrise în Anexa 
la prezentul raport: 

- Poziția nr. 1 din Anexa – are ca obiect grănițuire – stabilire linie de granița  la est  cu CAS 
Vâlcea; acțiune formulate de o serie de reclamanți în contradictoriu cu CAS Vâlcea și alți 20 de pârâți; 

- Poziția nr. 2  - pretenții  ale unei reclamante în contradictoriu cu CAS Vâlcea, constând în 
decontare servicii medicale acordate în străinătate; 

- Poziția nr. 3 – pretenții ale CAS Vâlcea formulate împotriva unei persoane asigurate, care a 
beneficiat nelegal de servicii medicale; 

- Pozițiile nr. 4, 5 și 6 – pretenții ale CAS Vâlcea în contradictoriu cu Spitalul Județean de Urgență 
Vâlcea, rezultate din valorificarea  unor rapoarte de control; 

- Pozițiile nr. 7, 8, 21  și 23 – pretenții ale CAS Vâlcea rezultate din valorificare formulare 
europene; 

- Pozițiile nr. 9, 10, 11,  16, 17, 18, 19, 22   – pretenții formulate de diverși reclamanți, în 
contradictoriu cu CAS Vâlcea; 

- Poziția nr. 15 și 24  – pretenții ale CAS Vâlcea  formulate în baza măsurilor dispuse de către 
Curtea de Conturi a României; 

- Pozițiile nr. 14,  20 și 25  – dosare având ca obiect anulare acte, formulate în contradictoriu 
cu Cas Vâlcea; 

- Pozițiile nr. 12 și 13 – dosare penale aflate pe rolul Curții de Apel Pitețti, în care Cas Vâlcea 
are calitatea de parte vătămată/ parte civilă; 

- Poziția nr. 26 – dosar având ca obiect pretenții formulate de către CAS Vâlcea,declinat la 

data de 24.02.2020  spre competentă soluționare Comisiei de Arbitraj de pe lângă Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate. 
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- Pozițiile nr. 27 și 28 – dosare având ca obiect pretenții ale CAS  Vâlcea, în care nu s-au 

comunicat sentințele pronunțate.  

De asemenea s-au formulat și 2 sesizări penale, în baza reținerilor efectuate de către echipele 
de control ale CAS Vâlcea, la furnizori de servicii farmaceutice aflați în relație contractuale cu CAS 
Vâlcea. 

Au  mai fost formulate un număr de 6 notificări pentru recuperarea  unor sume rezultate din 
valorificarea unor formulare europene. 

S-au efectuat verificările corespunzătoare ale dosarelor aflate pe rolul instanțelor Tribunal 
Vâlcea, Judecătoria Rm. Vâlcea la Registratura Tribunalului Vâlcea, respectiv Judecătoriei Rm. Vâlcea, 
sub aspectul depunerii de documente noi, înscrisuri de invederare și invocare excepții etc., de către 
partea procesuală aflată în litigiu cu CAS Vâlcea. 

ANEXA 
NR. 

CRT. 
NR. DOSAR INSTANȚĂ DE 

JUDECATĂ 
OBIECT PĂRȚI  

CALITATE PROCESUALĂ 
TERMENE 

1 7073/288/2020 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

GRĂNIȚUIRE ZEANA CORNELIU- 
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA-PÂRÂT 

T1=28.05.2021;  
T2=24.09.2021; 
T3=19.11.2021; 
T4=28.01.2022 

2. 7075/288/2021 JUDECĂTORIA RM. 
VALCEA 

PRETENȚII POPESCU AURELIA- 
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA - PÂRÂT 

 Soluție=23.11.2021- 
Declina in fav. TB. VL 

3 7327/288/2020 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

PRETENȚII CAS VÂLCEA- 
RECLAMANT 

 
CIUCIU MARIA GABRIELA-

PÂRÂT 

Soluție= 13.07.2021- 
Admite acțiunea. 
Necomunicată 

4 12725/288/2020 TRIBUNALUL 
VÂLCEA 

PRETENȚII CAS VÂLEA -APELANT 
RECLAMANT 

 
SJU VÂLCEA -APELANT 

PÂRÂT  

T1= 03.12.2021  
T2= 18.03.2022 

5 13234/288/2019 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

PRETENȚII CAS VÂLCEA- 
RECLAMANT 

 
SPITALUL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ-PÂRÂT 

T1= 11.05.2021; 
T2=07.09.2021; 
T3=26.10.2021; 
T4=09.11.2021; 
T5=11.01.2022 
T6=22.02.2022 
 
 

6 11978/288/2017 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

PRETENȚII CAS VÂLCEA- 
RECLAMANT 

 
SJU VÂLCEA -PÂRÂT 

T1= 10.05.2021; 
T2=28.06.2021 
T3= 11.10.2021; 
T4=06.12.2021. 
T4=07.02.2022 

7 11869/288/2019 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

PRETENȚII 
FORMULARE 
EUROPENE 

CAS VÂLCEA- 
RECLAMANT 

 
CRISTIAN NICOLETA-

PÂRÂT 

Soluție= 04.10.2021- 
Rămasă fără obiect 

cererea 

8 11104/288/2020 TRIBUNALUL 
VÂLCEA 

PRETENȚII 
FORMULARE 
EUROPENE 

CAS VÂLCEA-  INTIMAT  
 

ZĂVOIANU NICOLETA 
MĂDĂLINA- APELANT  

T1= 16.12.2021 
T2=03.03.2022 

9 2245/90/2019 TRIBUNALUL 
VÂLCEA VÂLCEA 

PRETENȚII SC EXELON INVEST SRL-
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA-PÂRÂT 

Soluție=24.06.2021-
respinge acțiunea.  
Necomunicată. 

10 10550/288/2019 CURTEA DE APEL 
PITEȘTI 

PRETENȚII GUMINSKI TRAIAN-
RECLAMANT INTIMAT 

 
CAS VÂLCEA- RECURENT 

PÂRÂT 

Soluție=15.09.2021 – 
Respins Recurs. 

Definitiv 

11 487/46/2020               ICCJ  PRETENȚII CRIVEANU ION- 
RECURENT RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA- INTIMAT 

PÂRÂT 

T=27.10.2021 – 
Suspendat  242 CPC 
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12 4324/90/2015 CURTEA DE APEL 
PITEȘTI 

LUARE DE MITĂ 
289 COD PENAL 

CAS VÂLCEA -PARTE 
CIVILĂ 

 
ORĂDAN CRISTINA 
FLORINA -APELANT 

INCULPAT 

Soluție=28.04.2021 
Menține admitere parte 
act. civila . 

13 647/46/2021 CURTEA DE APEL 
PITEȘTI 

LUARE DE MITĂ – 
CONT. ÎN ANULARE 

CAS VÂLCEA- INTIMAT 
P.CIV. 

 
ORĂDAN CRISTINA 

FLORINA - 
CONTESTATOR 

T1=03.12.2021 
T2=18.01.2022 

14 2543/90/2020 CURTEA DE APEL 
PITEȘTI 

ANULARE ACT 
ASMNISTRATIV 

CMI DR. PETRESCU 
AMALIA GABRIELA-

INTIMAT  
 

CAS VÂLCEA- RECURENT  

Soluție=22.10.2021-
Respins recurs. 
Definitiv. 

15 1283/223/2018 JUDECĂTORIA 
DRĂGĂȘANI 

PRETENȚII CAS VÂLCEA-
RECLAMANT 

 
BĂDESCU  ELENA-PÂRÂT 

T1=20.10.2021; 
T2=09.02.2022 

16. 14958/288/2019 JUDECĂTORIA 
RM.VÂLCEA 

PRETENȚII S.J.U  VÂLCEA – 
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA- PÂRÂT 

T=16.11.2021 – 
Suspendat art. 413 
cpc. 

17 8763/288/2021 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA 

PRETENȚII BÂZGAN DUMITRU-
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA - PÂRÂT 

T1=10.12.2021 
T2=25.02.2022 

18. 2937/90/2021 TRIBUNALUL 
VÂLCEA  

PRETENȚII BANCATU SRL – 
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA-PÂRÂT 

T1=17.12.2021 
 

19. 2276/90/2020* CURTEA DE APEL 
PITEȘTI  

PRETENȚII UAT MĂLAIA – APELANT 
 

CAS VÂLCEA – INTIMAT  

Soluție=23.11.2021- 
Respinge apelul. 
Definitiv. 

20. 43907/3/2017* ICCJ ANULARE ACT        A.N.I –  RECLAMANT 
RECURENT  
 
      IACOB BACIU- 
INTIMAT PÂRÂT 
 
       CAS VÂLCEA-INTIMAT 
PÂRÂT 

 

21. 11848/288/2021 JUDECĂTORIA 
RM.VÂLCEA  

PRETENȚII CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT 

 
SAMZA SORINA – PÂRÂT  

 

22. 2376/90/2021 TRIBUNALUL 
VALCEA 

ASIGURARI 
SOCIALE  

PÎRVU  ELENA – 
RECLAMANT 

 
CAS VÂLCEA – PÂRÂT  

T1=04.02.2022 

23. 11105/288/2020 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA  

PRETENȚII 
FORMULARE 
EUROPENE  

CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT  

 
TOMECI PARASCHIVA – 

PÂRÂT  

T1=05.03.2021 
Pronunțare - cerere 
rămasă fără obiect 

24. 3272/223/2017 TRIBUNALUL 
VÂLCEA  

PRETENȚII  CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT  

 
SPITALUL MUN. 

DRĂGĂȘANI - PÂRÂT 

T1=15.02.2022 

25. 1780/90/2019 TRIBUNALUL 
VÂLCEA  

ANULARE ACT  SPITALUL MUN. 
DRĂGĂȘANI – 
RECLAMANT  

 
CAS VÂLCEA PÂRÂT 

Soluție=24.03.2012 
Respinge cererea.  

Definitivă. 

26. 13235/288/2019 JUDECĂTORIA RM. 
VÂLCEA  

PRETENȚII  CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT 

 
S.C NEURON TEAM S.R.L 

Soluție=24.02.2020 
Declina soluționarea 

cauzei   
 în favoarea Comisiei 
de Arbitraj  de pe lângă 
CNAS. 
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27. 1841/223/2018 JUDECĂTORIA 
DRĂGĂȘANI 

PRETENȚII CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT  

 
CMI  DUMITRAȘCU RITA - 

PÂRÂT 

Soluție=20.02.2019 
Respinge acțiunea. 

Sentință necomunicată! 

28. 3049/223/2019 JUDECĂTORIA 
DRĂGĂȘANI 

PRETENȚII CAS VÂLCEA – 
RECLAMANT 

 
CMI  DUMITRAȘCU  RITA - 

PÂRÂT 

Soluție=16.11.2020 
Respinge acțiunea. 

Sentință necomunicată! 

 
 

2. Activitatea de consiliere a compartimentelor funcționale din cadrul  Casei  de Asigurări de 
Sănătate Vâlcea. 

Zilnic, Compartimentul juridic  al CAS Vâlcea efectuează consilierea și îndrumarea juridică pentru 
toate structurile funcționale din cadrul  CAS Vâlcea, alocând cel  puțin 3 ore  pentru această activitate 
de consiliere. 

Astfel, toate soluțiile, clarificările, argumentările, ce poartă asupra contractelor încheiate cu furnizorii 
de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea, se efectuează sub îndrumarea directă 
a structurii juridice, pe chestiuni de drept. 

Toate petițiile, contestațiile și soluțiile ce poartă asupra activității Serviciului Asigurați, se 
desfășoară, de asemenea, sub directa îndrumare  a structurii juridice, pe chestiuni de drept. 

În mod similar se efectuează consilierea juridică și pentru structura Resurse Umane și structura 
Medic-Șef. 

Consilierea juridică este acordată în orice context care vizează activitatea tuturor structurilor și care 
angajează răspunderea instituției. Mai mult, consilierea juridică se efectuează și în ceea ce privește 
interpretări de drept, corelații de drept, ce poartă asupra actelor normative nou apărute, în mare 
dinamică, în contextul pandemiei de Coronavirus. 

 
3. Activitatea de acordare a avizului de legalitate pe toate documentele care angajează 

răspunderea instituției CAS Vâlcea față de terți, incluzând contracte de furnizare servicii medicale 
încheiate cu furnizorii, acte adiționale la contractele de furnizare, notificări de încetare, suspendare 
contracte de furnizare servicii medicale. 

Astfel, s-au acordat în anul 2021 avize de legalitate pe un număr  total de  452 contracte de furnizare 
servicii medicale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, precum și pentru un număr de 1842 de 
acte adiționale la contracte. 

 
4. Activitatea de elaboare Decizii ale Directorului General al Casei de Asigurări de Sănătate 

Vâlcea. 
Au fost elaborate de către structura juridică un număr total de 120 decizii ale Directorului General 

al CAS Vâlcea, stabilindu-se temeiul de drept al acestor acte admintrative, sarcini transpuse 
persoanelor nominalizate în cadrul deciziiilor, precum și termenele  de îndeplinire a acestor sarcini. 

 
5. Activitatea în cadrul comisiilor constituite  prin Decizii ale Directorului General al CAS 

Vâlcea. 
Structura juridică din cadrul CAS Vâlcea participă activ în cadrul comisiilor constituite pentru 

soluționarea contestațiilor formulate de către diverși furnizori de servicii medicale împotriva rapoartelor 
de control emise de CAS Vâlcea, îndeplinind toate procedurile de justă soluționare a contestațiilor, în 
conformitate  cun dispozițiile Ordinului 1012/2013. 

De asemenea, structura juridică a participat în cadrul comisiilor de concurs  și comisiilor de 
soluționare  a contestațiilor, organizate în temeiul HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare 
și OUG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.  

Mai mult, structura juridică a participat în cadrul comisiilor de soluționare  a contestațiilor formulate 
în procedura de contractare.  

 
6. Activități de conciliere cu unitățile spitalicești și cu toți furnizorii de servicii medicale – 

parteneri  contractuali ai CAS Vâlcea.  
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Compartimentul juridic a inițiat în cursul anului 2021 o serie de proceduri de conciliere cu furnizorii 
de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Vâlcea, în vederea soluționării amiabile a 
litigiilor, într-un număr de 3 proceduri de conciliere cu Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, soluționate 
în mod pozitiv pentru CAS Vâlcea și finalizate cu achitarea de către spital a sumelor aflate în litigiu.  

 
 
7. Activitatea de purtător de cuvânt îndeplinită până la data de 22.09.2021, a constat în 

îndeplinirea activităților specifice de elaborare comunicate de presă, articole publicate în publicații 
locale, participări la desfășurarea interviurilor și a conferințelor de presă organizate  de CAS Vâlcea. 
 

8. Activitatea de consiliere etică a personalului din cadrul CAS Vâlcea, îndeplinită începând cu 
data de 15.11.2021, s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale statuate expres de dispozițiile 
OUG 57/2019 cu modificările și completările,  și a constat în  elaborarea  Codului etic și de integritate  
actualizat și aducerea acestuia la cunoștiința personalului din cadrul CAS Vâlcea. Totodată s-a 
procedat și la elaborarea chestionarelor de evaluare a cunosștintelor Cidului etic și de integritate de 
către personalul CAS Vâlcea. 

 
9. Activitatea de exercitare  atribuții de organizare și implementare  a sistemului de control 

intern managerial la nivelul CAS Vâlcea, exercitată începând cu data de 23.09.2021, care a constat 
în îndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute de Ordinul SGG 600/2018, în cadrul comisiei de 
monitorizare, respectiv elaborare situație centralizatoare,  privind stadiul implementării și dezvoltării 
sistemului de control managerial la data de 31.12.2021,  situație sintetică  a rezultatelor autoevaluării 
pentru anul 2021, raport asupra sistemului de control intern managerial  la data de 31.12.2021. 

 
10. Activitatea de clarificare și gestionare eficientă a relațiilor cu experții desemnați în 

dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești. dosare în care s-au dispus expertize vizând 
verificarea sumelor pretinse de CAS Vâlcea în aceste cauze. 

Structura juridică a participat activ în cadrul relaționării cu experții desemnați în 2 cauze aflate pe 
rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea, având ca obiect pretenții formulate de CAS Vâlcea, în contradictoriu cu 
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, ca urmare a convocărilor inițiate de experți, coordonând 
elaborarea documentelor extrase din sistemul informatic de către  structurile  funcționale și deplasări la 
sediile experților desemnați. 

 
11. Activitatea de informare permanentă a Curții de Conturi a României și a Camerei de 

Conturi Vâlcea, cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse prin rapoarte de follow-up, ca urmare 
a controalelor asupra contului de execuție al CAS Vâlcea. 

Compartimentul Juridic al instituiției este cel care elaborează și  înaintează în termen, stadiul 
îndeplinirii măsurilor dispuse prin rapoartele  de follw-up de către încheiate de către controlorii Curții de 
Conturi ai României și ai Camerei de Conturi Vâlcea. 

 
12. Activitatea de solicitare puncte de vedere și îndrumare metodologică Casei Națioanle de 

Asigurări de Sănătate. 
Compartimentul Juridic al CAS Vâlcea este  cel care, la solicitarea diverselor structuri funcționale 

din cadrul instituției, învestește Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în conformitate  cu dispozițiile 
art. 280, alin.1, lit.e) din Legea  nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 
solicitări argumentate privind formularea unor puncte de vedere, vizând diferitele situații de fapt cu care 
se confruntă CAS Vâlcea. 

Astfel, în orice chestiune care suscită diferențe de interpretare și aplicare a dispozițiilor normative  
ivite între compartimente, sau în ipoteza în care există un vid legislativ sau identitate de rațiune, în 
anumite situații, structura juridică din cadrul CAS Vâlcea este cea care redactează și înaintează Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate opinia juridică a instituției noastre, argumentată pe temei de drept 
și de fapt, față de care se solicită un punct de vedere, ca îndrumare metodologică, potrivit dispozițiilor 
instituite de actul normativ invocat  mai sus. 

. 
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VIII DOMENIUL RELAŢIILOR PUBLICE 
În perioada 01.01.2021-31.12.2021 activitatea Compartimentului Relaţii Publice, Purtător de 

Cuvânt a asigurat comunicarea instituţiei cu publicul ţintă, respectiv cetăţenii, asiguraţi, neasiguraţi, 
reprezentanţi media, jurnalişti. 

Activitatea de comunicare a cuprins atât relaţia directă cu cetăţenii, cât şi informarea 
acestora prin intermediul liniilor telefonice, site-ului şi mass-mediei. 

Prezentăm sintetic activitatea Compartimentului Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt : 

• organizarea de briefing de presă/declaraţii de presă; 

• elaborarea sintezei lunare privind petiţiile, audienţele, apelurile TELVERDE şi alte linii telefonice. 

• formularea răspunsurilor la solicitările scrise transmise de către petenţi prin email sau în format 
scris şi transmiterea lor în termenul legal; 

• realizarea zilnică a revistei presei -realizarea lunară a analizei imaginii in presă; 

• formularea răspunsurilor la cererile formulate în baza Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi transmiterea lor în termenul legal; 

• menţinerea relaţiei cu jurnaliştii şi furnizarea constantă de informaţii publice; 

• menţinerea relaţiei cu asiguraţii pe liniile telefonice şi prin intermediul audienţelor la CAS Vâlcea, 
 
Soluţionare petiţii , solicitări directe, audienţe, apeluri telverde 

Având în vedere prevederile art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 
nr.233/2002, facem precizări referitoare la raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor 
desfăşurată de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea în anul 2021, in anul 2021 la Compartimentul 
Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea au fost înregistrate 27 petiţii, 
care au fost soluţionate în mod direct sau redirecţionate spre analiză şi competentă 
soluţionare compartimentelor de specialitate. 

Activitatea de relaţii cu publicul a cuprins soluţionarea a 385 solicitări ale asiguraţilor, din 
care: petiţii scrise, email-uri, fax-uri au fost în număr de 27, solicitări directe din partea asiguraţilor au 
fost în număr de 98, apeluri pe linia TELVERDE şi pe alte linii telefonice şi audienţe-în număr de 
260.  

Nr.crt Tipuri de solicitări ale asiguraţilor 
Numărul  

solicitărilor 

1 Petiţii scrise, email-uri, fax-uri 27 

2 Solicitări directe 98 

3 Apeluri linii telefonice,TEL VERDE si audienţe 260 
 

  

luna apeluri telefonice audienţe petitii solicitări 
directe 

Total lună 

ianuarie 20     

februarie 24 1 4 8  

martie 20  4 8  

aprilie 21  1 7  

mai 21 1 4 8  

iunie 20 1  8  

iulie 20 1 2 8  

august 20  5 8  

septembrie 21  3 8  

octombrie 23  2 8  

noiembrie 23 2 1 9  

decembrie 21  1 7  

Total 254 6 27 98  
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Analizând conţinutul petiţiilor, rezultă că problematica acestora a vizat o paletă largă de activităţi: 
modalitatea de transfer la medicul de familie, datele de contact ale furnizorilor de servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate 

Vâlcea, informaţii privind modalitatea de acordare a serviciilor medicale spitaliceşti, clinice paraclinice, dentare, din 
asistenţa medicală primară şi a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, reclamaţii privind 
activitatea furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie 
contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, dobândirea calităţii de asigurat, informaţii privind cardul 

naţional de asigurări de sănătate/cardul european de sănătate şi a formularelor europene, informaţii 

privind programele naţionale, informaţii privind valabilitatea cardului naţional/european de sănătate, solicitare 
istoric de servicii medicale, etc. 

Distribuţia valorica a solicitărilor asiguraţilor pe tipuri de domenii de asistenţă medicală  

Nr. Tipuri de domenii de asistenţă medicală 
Numărul 

solicitărilor 

1 Asistenţa medicală primară 55 

2 Asistenţa medicală spitalicească 45 

3 Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 35 

4 
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatea medicină dentară 
15 

5 Medicamente în tratamentul ambulatoriu 41 

6 ingrijiri medicale la domiciliu 10 

7 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe 

organice sau fiziologice 
56 

8 Programe naţionale de sănătate 8 

9 OUG 158/2005 35 

10 Modalităţi de asigurare 25 

11 Informaţii privind cardul european de sănătate 41 

12 Informaţii privind cardul naţional de sănătate 52 

13 Formulare europene 21 

TOTAL 
 

439  
 
VIII.2 ACTIVITATEA DE ASIGURARE A ACCESULUI LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

În cursul anului 2021, în conformitate cu prevederile art.17 din Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, CAS Vâlcea, prin Director General şi purtătorul de cuvânt 
desemnat, a oferit informaţii presei difuzând materiale şi comunicate de presă, pentru informarea opiniei 
publice asupra activităţii instituţiei, 

Astfel, în anul 2021 au fost furnizate următoarele informaţii publice privind indicatorii statistici ai 
CAS Vâlcea, noutăţi legislative: numărul de medici de familie aflaţi în relaţie contractuală, situaţia 
acţinilor de control din domeniul asistenţă medicală primară, valori de contract în asistenţa medicală 
primară,procedura de eliberare si suportare a cheltuielilor de producere a cardului European de 
sănătate, informaţii privind reluarea contractelor cost-volum-rezultat,informaţii referitoare la noul format 
de card European de sănătate, documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat diferenţiate pe 
categorii, modalitatea de acordae a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale pe 
perioada stării de urgenţă, prelungirea termenului de aplicare Co-Ca, reluarea activităţii medicilor 
stomatologi, modul de plată a stimulentului de risc, deconturi pentru servicii medicale de îngrijiri la 
domiciliu, informaţii privind modalitatea de acordare a concediilor medicale, gradul de ocupare a 
spitalelor, modul de finanţare a spitalelor COVID, sau suport, modalitatea de notificare a persoanelor 
care au beneficiat de servicii medicale în timpul şederii într-un stat UE ce nu au îndeplinit condiţiile de 
acordare a cardului European pe toată perioada de valabilitate,prelungirea valabilităţii cardurilor 
naţionale emise până la 31.12.2014 cu 7 ani de data rescrierii certificatului, numărul cazurilor de 
spitalizare continuă/zi, respectiv valoarea decontată, numărul persoanelor asigurate şi neasigurate şi 
detalierea pe categorii, instrucţiuni de completare a noului model de certificate de concediu medical, 
măsuri aferente instituiii carantinii prevederi referitoare la izolarea la domiciliu şi carantinarea, 
modalitatea de redobândire a calităţii de asigurat pentru persoanele ce s-au aflat în şomaj tehnic pe 
perioada stării de urgenţă, modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi 
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dispozitivelor medicale până la data de 30 septembrie 2021, modificăfi legislative privind modul de 
acordare a concediilor medicale reglementate prin Ordinul 1602/946/2021. 

Au fost difuzate către mass-media comunicate de presă, buletine informative şi au fost acordate 
interviuri pe diferite teme, referitoare la informaţiile de interes public gestionate de către Preşedintele 
Director General, cât şi de purtătorul de cuvânt desemnat. 

Activitatea de asigurare a accesului la informaţiile de interes public de către CAS Vâlcea, din 
perioada ianuarie 2021-decembrie 2021 a cuprins soluţionarea de 3 solicitări de informaţii publice 
privind actele normative. 

La Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea nu au fost inregistrate reclamaţii administrative şi 
plângeri în instanţă referitoare la solicitările de informaţii publice. 
 
IX. OBIECTIVE 2022 

• Gestionarea şi administrarea eficientă a bugetului FNUASS alocat judeţului Vâlcea, 
prin: 
o monitorizarea lunară a indicatorilor specifici serviciilor medicale pe domenii de asistenţă 
o monitorizarea lunară a indicatorilor cantitativi şi de eficienţă în cadrul programelor 

naţionale de sănătate curative gestionate de CAS Vâlcea 
o intărirea disciplinei contractuale în relaţia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale prin eficientizarea activităţilor de evaluare/contractare 
o monitorizarea continuă a serviciilor medicale prestate în baza regulamentelor şi 

acordurilor internaţionale 
o monitorizarea lunară a indicatorilor privind execuţia bugetară 
o asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei financiare 

• Management instituţional performant bazat pe nevoile oamenilor, furnizorilor de 
servicii medicale, beneficiarilor serviciului public furnizat de CAS Vâlcea, prin: 
o creşterea transparenţei prin publicarea pe site-ul instituţiei a informaţiilor despre toate activităţile 

derulate şi fondurile gestionate 
o implementarea standardelor de control intern managerial conform Ord. nr. 600/2018 
o management eficient al resurselor umane 
o implementarea standardelor de management în activitatea CAS Vâlcea prin urmărirea 

rezultatelor şi indicatorilor conform Ord. Preşedintelui CNAS nr. 973/2021 

• Informarea corectă, completă și accesibilă a celor pe care îi deservim 
(populaţie, furnizori de servicii medicale, instituţii diverse etc.), prin: 
o creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile în sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate, îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale prin stabilirea unor politici de contractare adecvate în 
concordanţă cu oferta de serivicii şi nevoile populaţiei 

o imbunătăţirea serviciului public în relaţia cu asiguraţii, angajatorii şi furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale 

• Creşterea încrederii oamenilor în instituţie, astfel încât aceştia să ne perceapă 
aproape de ei, de nevoile medicale ale acestora 
o susţinerea comunicării cu asiguraţii şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin mass-

media 

Obiectivele prioritare ale politicii Guvernului României în domeniul sănătății sunt  
realizarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază și creșterea 
calității vieții, prin îmbunătățirea calității și siguranței actului medical. Creșterea calității 
serviciilor medicale presupune optimizarea tuturor componentelor legate de acestea, de la 
infrastructură și dotare până la actul medical propriu-zis, de la management și sisteme 
informatice, până la respectarea drepturilor pacientului. 

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea îşi propune să pună în aplicare politicile 
Guvernului României în domeniul sanitar și să rezolve problemele sistemului de asigurări 
sociale de sănătate la nivel local în mod eficient, în conformitate cu schimbările preconizate 
din sistem, integrate  reformei sanitare 


