
 

 
Activităţi specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Programe 

nationale de sănătate 
 
 

1.analiza, repartizarea bugetelor aprobate şi asigurarea transmiterii acestora 
către unităţile derulatoare de programe şi subprograme naţionale de sănătate, in 
colaborare cu Direcţia Relaţii Contractuale a CAS Iaşi; 
2.umărirea şi controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea 
programelor şi subprogramelor de sănătate repartizate judeţului, în baza 
contractelor încheiate; 
3.verificarea şi analizarea documentelor prezentate de unităţile sanitare, 
respectiv: macheta cu indicatorii realizati pentru luna/trimestrul/anul 
precedent/precedentă (numărul de bolnavi trataţi, costul mediu pe bolnav, 
stocuri si consumuri pe tipuri de tratament), facturi de achizitie medicamente/ 
materiale sanitare şi alte documente justificative; 
4.analizarea şi validarea tratamentelor specifice pentru pacienţii incluşi în 
programele naţionale de sănătate cu respectarea criteriilor de eligibilitate;       
5.monitorizarea consumului total de medicamente prin farmaciile cu circuit 
deschis în cadrul programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate, cu 
evidenţe distincte pentru DCI-urile aprobate prin comisii, în limita fondurilor 
stabilite cu această destinaţie şi comunicate comisiilor de experţi; 
6.colectarea şi validarea indicatorilor fizici şi de eficienţă raportaţi de unităţile 
sanitare şi verificarea concordanţei acestora cu evidenţele tehnico-operative de 
la nivelul unitaţilor sanitare; 
7.verificarea şi validarea raportărilor unităţilor publice şi private de dializă; 
8.monitorizarea, analizarea şi centralizarea indicatorilor specifici şi a 
cheltuielilor aferente fiecărui program şi/sau subprogram  naţional de sănătate şi 
transmiterea către Direcţia Programe Naţionale de Sănătate a Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi 
anual, în primele 20 de zile lucratoare a lunii următoare perioadei pentru care se 
face raportarea, a rapoartelor cuprinzând situaţia centralizată pe judeţ a 
indicatorilor specifici realizaţi pentru fiecare program şi/sau subprogram 
naţional de sănătate; 
9.realizarea trimestrială a controlului derulării programelor şi subprogramelor 
naţionale de sănătate la nivelul unităţilor sanitare, care va urmări, în principiu, 
următoarele: 

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum şi măsura în care 
fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite 
şi au servit la realizarea obiectivelor propuse în 
programul/subprogramul naţional de sănătate respectiv; 

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor 



 

legate de derularea programelor şi subprogramelor de sănătate; 
c) realitatea indicatorilor raportaţi; 
d) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate; 
e) identificarea disfunctionalităţilor apărute în derularea 

programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate şi 
avansarea către CNAS de propuneri de îmbunăţire a acestora. 

      10.previzionarea creditelor de angajament necesare pentru asigurarea 
tratamentului cu medicamente şi materiale sanitare specifice PNS în raport cu 
numărul de pacienţi eligibili; 
      11.realizarea trimestrială a controlului derulării programului de supleere a 
funcţiei renale derulat prin unitatatile publice şi private de dializă. 
 
 


