
 
Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 
 
 1. Hotărâre Consiliu de Administraţie 
 2. Proces verbal de şedinţă 
 3. Declaraţii de avere, declaraţii de interese 
 4. Contract de munca si decizie de incadrare, numire  
 5. Registru general de evidenţă a salariaţilor contractuali(REVISAL) 
 6. Decizie acordare gradatie functie de vechime in munca 
 7. Ordonantare de plată drepturi salariale 
 8. Declaraţia 112 privind oblig.de plata a contrib.soc.,imp. pe venit si evid.pers.asigurate 
 9. Declaratia 205 privind impoz.retinut la sursa 
10. Cerere recuperare prestatii suportate din FNUAS 
11. Angajament bugetar privind cheltuieli de personal 
12. Contestații privind raportul de control 
13. Acțiuni introductive de instanță/cereri de chemare în judecată 
14. Întâmpinări/precizări în cadrul dosarelor, în fața instanțelor de judecată 
15. Decizii sancționare furnizori 
16. Notificări către furnizori care nu se mai află în relație contractuală cu CAS Iași 
17. Plan anual de activitate 
18. Dispoziţie de serviciu 
19. Nota de constatare 
20. Proces verbal de constatare 
21. Minuta 
22. Nota de relaţie 
23. Proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor in domeniul asigurărilor sociale de 
sănătate 
24. Raport de control 
25. Decizie de sancționare furnizori 
26. Raport de activitate 
27. Adrese privind măsurile luate de furnizor în urma aprobării Raportului de control de către PDG 
28. Sinteză Tel VERDE, audienţe, petiţii lunară 
29. Revista presei judeţene şi locale referitoare la sistemul sanitar 
30. Răspuns sesizări, petiţii, adrese 
31. Răspuns la solicitări privind informatii de interes public 
32. Istoric de servicii medicale 
33. Materiale de presă  
34. Materiale informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate și 
activitatea specifică a instituţiei 
35. Raport privind accesul la informatiile de interes public 
36. Propunere buget FNUASS pentru anul urmator 
37. Propunere de rectificare a Bugetului FNUASS 
38. Registrul-jurnal 
39. Registrul-inventar 
40. Registrul Cartea-mare 
41. Solicitare deschidere de credite bugetare 
42. Anexa 30 "Plati restante" 
43. Cont de executie 
44. Anexa 30 "Plati restante" 
45. Execuția programelor naționale de sănătate 



 
46. Anexa 1 "Indicatori din bilant" 
47. Ordin de plată 
48. Filă CEC pentru ridicare de numerar 
49. Dispoziție de plată/încasare către casierie 
50. Registrul de casă 
51. Factură emisă pentru formularele eliberate 
52. Chitanța 
53. Registrul numerelor de inventar 
54. Fişa mijlocului fix 
55. Liste de inventariere 
56. Proces verbal al rezultatelor inventarierii 
57. Nota de contabilitate 
58. Extras de cont 
59. Contract de garanție numerar  
60. Angajament de plata pentru pagube sau obligații de plată 
61. Adeverinta de asigurat 
62. Cerere de recuperare sume CM din FNUASS 
63. Ordonanţare de plată sume CM din FNUASS 
64. Comunicare respingere plata (anexa 4 din Ordin 526/213/2006) 
65. Certificat de concediu medical pt cod indemnizaţie 1-15, original 
66. Cerere tip privind solicitarea asigurărilor sociale de sănătate pentr persoanele fizice prevăzute la art 1 
alin 2 din OUG 158/2005 
67. Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către FNUASS, pt pers fiz 
prevăzute de art 1 alin 2 din OUG 158/2005 
68. Declaratie D112(preluare informații de la alte instituții) 
69. Card european 
70. CIP - Certificat de inlocuire provizoriu al cardului european 
71. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 
72. Bon de consum 
73. Fisa de magazie 
74. Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta 
75.Factură fiscală lucrări de execuție (Factura) 
76.Proces-verbal recepție carduri duplicat 
77. Program anual de achiziții 
78. Referat de achiziție și de justificare a alegerii procedurii 
79. Documentația de atribuire 
80. Decizii de numire membri/membri supleanți Comisie de Evaluare 
81. Cerere evaluare 
82. Dosar de evaluare 
83. Proces verbal al ședințelor comisiei de evaluare 
84. Notificări pentru neîndeplinirea condițiilor de evaluare 
85. Decizii de evaluare furnizori servicii medicale  
86. Decizie perioada și comisii contractare 
87. Decizie comisie soluționare contestații 
88. Decizie comisie paturi contractabile 
89. Decizie comisii paritare 
90. Cerere contractare 
91. Dosar de contractare 
92. Angajamentul bugetar privind cheltuielile aferente servicilor medicale medicamentelor și 
dispozitivelor medicale 
93. Contract furnizare servicii medicale,asigurarea continuității activității medicale/Act aditional la 
contract 



 
94. Convenție eliberare bilete trimitere și  prescripții medicale 
95. Convenție de înlocuire 
96. Convenție de reciprocitate 
97. Notificari incetare/suspendare/reziliere a contractelor 
98. Fundamentare deschidere credite bugetare pe domenii de asistenșă medicală 
99. Fundamentare deschidere credite bugetare pentru medicină primară și ambulatoriu clinic, dializă și 
radioterapie 
100. Fundamentare deschidere credite bugetare pentru transferuri 
101. Proiect buget FNUASS 
102. Centalizator deconturi  medicamente cu și fără contribuție personală 
103. Centalizator deconturi  medicamente CVR 
104. Centalizator deconturi  medicamente  și materiale sanitare PNS ambulatoriu 
105. Decont servicii de hemodializă și dializă peritoneală 
106. Decont medicamente și materiale sanitare PNS spitale 
107. Decont  dispozitive 
108.Centralizator deconturi  servicii medicale AMP AMAC 
109. Centralizator deconturi  servicii medicale stomatologice 
110. Decont servicii medicale paraclinice și în centre multifuncționale 
111. Decont servicii medicale unități sanitare cu paturi 
112. Decont radioterapie 
113. Centralizator deconturi servicii îngrijiri medicale la domiciliu 
114. Facturi medicamente  cu și fără contribuție personală 
115. Facturi medicamente  cu și fără contribuție personală CVR 
116. Facturi medicamente și materiale sanitare PNS ambulatoriu 
117. Facturi medicamente și materiale sanitare PNS spitale 
118. Facturi servicii de hemodializă și dializă peritoneală 
119. Facturi  dispozitive 
120. Factura servicii medicale AMP și AMAC 
121. Facturi  servicii medicale stomatologice 
122. Facturi servicii medicale paraclinice și în centre multifuncționale 
123. Factura servicii medicale unități sanitare cu paturi 
124. Facturi radioterapie 
125. Facturi servicii îngrijiri medicale la domiciliu 
126. Facturi transferuri + OUG 35 
127. Ordonanțări plăți  medicamente cu și fără contribuție personală 
128. Ordonanțări plăți  medicamente CVR 
129. Ordonanțări plăți  medicamente  și materiale sanitare PNS ambulatoriu 
130. Ordonanțări plăți  medicamente  și materiale sanitare PNSspital 
131. Ordonanțare plăți servicii de hemodializă și dializă peritoneală 
132. Ordonanțare la plată dispozitive medicale 
133. Ordonanțare  plăți AMP,AMAC,stomatologică paraclinică, RR 
134. Ordonanțare plăți servicii medicale unități sanitare cu paturi 
135. Ordonanțare  plăți radioterapie 
136. Ordonantare  plăți Transferuri și OUG 35 
137. Ordonanțare la plată îngrijiri 
138. Factura boli profesionale 
139. Cererea tipizată pentru îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale 
140. Recomandarea medicala Anexa  nr. 31C/ Anexa nr. 38 
141. Bilet iesire spital/scrisoare medicala/ alte documente medicale 
142. Decizie aprobare dosar 
143. Notificare de  respingere dosar 
144. Cerere rambursare cheltuieli formulare europene 
145. Formular E112/S2 



 
146. Formular E121/S1 emitere/primire formular 
147. Formular E125 primit 
148. Formular E125 emis 
149. Formular E126 emis 
150. Formular E126 primit 
151. Formularul 104 – Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă. 
Emitere/primire 
152. Formularul 106/ S1 – Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură ale asigurării de boală-
maternitate în cazul persoanelor care îşi au reşedinşa într-un alt stat dacât statul competent 
Emitere/primire formular 
153. Formularul 108 – Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură ale 
asigurării de boală-maternitate Emitere/primire 
154. Formularul 107 – Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură Emitere/primire 
155. Formulare emise în baza acordurilor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care 
România este parte (R/TR3,R/TR9,R/TR10, Y/R11) 
156. Proces verbal control privind modul de acordare a serviciilor medicale medicamentelor, 
dispozitivelor medicale 
157. Rapoarte de control boli cronice întocmite de către Serviciul Medical 
158. Dosare cereri de recuperare a sumelor pentru concedii medicale 
159. Certificat de concediu medical eliberat in cazul incapacitatii temporare de munca survenite in afara 
țării 
160. Dosare cu cereri pentru eliberarea formularelor S2 
161. Chestionar grad de satisfacere pacienti 
162. Proces verbal control PNS 
163. Raport Control PNS 
164. Fundamentare alocare credite angajament PNS 
165.Registrul de intrări-ieșiri de corespondență 
166.Hotărâri Consiliu de Administrație 
 
 
 
 
 


