
                                                                                                                                                            

 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DÂMBOVIŢA 

 

 

Raport 

         privind principalele acţiuni realizate la 30.11.2021 

 

 
Nr. 

Crt. 

 

   Activitatea/Acţiunea 

Termen                   Număr de acţiuni 

     Propus 

01.01 – 30.11.2021 

Realizat 

01.01– 30.11.2021 

I.  Asigurarea continuităţii acordării serviciilor  

medicale pentru toate domeniile de asistenţă medicală 

   

1. Derularea și actualizarea contractelor de furnizare 

servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale. 

Lunar 726 contracte 726 contracte 

2.. Monitorizarea derulării contractelor de furnizare de 

servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală 

 

Lunar 

 

726 raportări 

 

726  raportări 

3. Evaluarea în termen a tuturor furnizorilor de servicii 

medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale în vederea 

începerii / continuării relaţiei contractuale cu C.A.S. 

Dâmboviţa 

Permanent La cererea furnizorilor 

de servicii medicale 

301  furnizori       

evaluaţi 

4. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, 

materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale la 

termenul stabilit în contract prin verificarea şi validarea 

serviciilor raportate de furnizorii aflaţi în contract cu 

C.A.S. Dâmboviţa 

Lunar 

455.867,81 mii lei 

 
455.867,81 mii lei  

II. Utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a 

dispoziţiilor legale a sumelor alocate prin FNUASS la 

nivel local 

   

1. 

 

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2021 în condiţii de eficienţă economică prin realizarea 

plăţilor faţă de prevederile aprobate şi de creditele 

deschise pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în 

procent de 100 % 

Permanent 100% din prevederea şi 

deschiderea bugetară 

aprobată 

100% din 

prevederea şi 

deschiderea 

bugetară aprobată 



  2. Utilizarea judicioasă a sumelor alocate pentru asistenţa 

socială şi restituirea din FNUASS a sumelor solicitate de 

angajatori reprezentând indemnizaţii de concedii 

medicale în termenul legal 

 

Lunar 
 

44.355,47 mii lei 

 

 

44.355,47 mii lei 

 

III. Întărirea disciplinei financiare şi contractuale şi 

creşterea calităţii actului medical 

   

1. Controlul privind derularea contractelor cu furnizorii de 

servicii medicale operativ 

Lunar 35 acţiuni de control 35 acţiuni de control 

2. Verificarea veridicităţii şi corectitudinii serviciilor 

medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale raportate 

de furnizori în cadrul contractelor încheiate pentru toate 

tipurile de asistenţă medicală – control tematic 

 

Lunar 

 

167 verificări 

 

167 verificări 

IV. Respectarea dreptului pacienţilor la asistenţă medicală 

transfrontalieră şi îmbunătăţirea activităţii de eliberare 

a formularelor europene 

   

1. Constituirea, administrarea şi actualizarea permanentă a 

bazei de date referitoare la evidenţa cetăţenilor români şi 

străini care se deplasează pe teritoriul României, în 

spaţiul Uniunii Europene şi în spaţiul SEE, beneficiari ai 

prevederilor Regulamentelor Europene 883/2004, Reg. 

987/2009 şi Reg. 988/2009 cu prevederi în domeniul 

sănătăţii la nivelul C.A.S. Dâmboviţa 

 

Permanent 

 

La cererea asiguraţilor 

 

6594 cetăţeni 

români şi străini din 

evidenţa C.A.S. 

Dâmboviţa, 

beneficiari ai 

prevederilor 

Regulamentelor 

europene. 

2. Emiterea formularelor europene şi a cardului european de 

asigurări sociale de sănătate la solicitarea persoanelor 

asigurate care se deplasează în statele membre UE şi a 

instituţiilor competente 

 

Zilnic 

 

La cererea 

asiguraţilor/institutiilor 

competente 

2262 formulare 

europene, 2336 

carduri europene de 

asigurări de sănătate 

şi 41 certificate 

provizorii de 

înlocuire. 

 V. Utilizarea eficientă a sistemelor informatice naţionale    

1. Creşterea gradului de implicare, de implementare, 

integrare şi operare a proiectelor informatice     naţionale 

( e-Romania şi e-Sănătate); Utilizarea Sistemului 

Informatic Unic Integrat în condiţii de securitate şi 

confidenţialitate a datelor 

Permanent Se aplică cu foarte bune 

rezultate Prescripţia 

electronică 

Toţi medicii 

prescriptori 

utilizează acest 

proiect informaţic 

naţional. 



VI. Creşterea gradului   de informare a asiguraţilor    

  1. Îmbunătăţirea nivelului de informare a asiguraţilor 

privind drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul 

asigurărilor de sănătate şi reţeaua de furnizori printr-un 

management proactiv în domeniul relaţiilor publice 

Permanent Monitorizarea zilnică a 

apariţiilor din mass-

media locală şi 

elaborarea 

comunicatelor de presă 

23 de apariţii, din 

care 8 articole au 

fost realizate pe 

baza informaţiilor 

furnizate de C.A.S. 

Dâmboviţa. 

2. Soluţionarea solicitărilor asiguraţilor (scrisori, Tel-

Verde, audienţe) în termen legal 

Permanent La cererea asiguraţilor 4053 solicitări, din 

care 1992 prin 

intermediul liniei 

telefonice, 44 în 

cadrul audienţelor şi 

62 prin intermediul 

petiţiilor și 1799 

prin prezentarea 

directa la biroul de 

relații publice. 

 3. Creşterea transparenţei în utilizarea fondurilor publice 

prin afişarea pe site-ul instituţiei a bugetelor aprobate, a 

execuţiei bugetare şi a sumelor contractate cu furnizorii 

de servicii medicale / farmaceutice 

Permanent Cu prilejul situaţiilor 

financiare întocmite 

lunar şi al modificărilor 

privind sumele 

contractate cu furnizorii 

de servicii medicale pe 

tipuri de asistenţă 

Cu prilejul 

situaţiilor financiare 

întocmite lunar şi al 

modificărilor 

privind sumele 

contractate cu 

furnizorii de servicii 

medicale pe tipuri 

de asistenţă. 

 

VII. Organizarea evidenţei asiguraţilor CAS Dâmboviţa    

1. Elaborarea şi actualizarea Registrului Unic de Evidenţă a 

Asiguraţilor în SIUI 

Semestrial În curs de actualizare a 

protocoalelor 

În curs de 

actualizare a 

protocoalelor la 

nivelul judeţului 



2. Confirmarea calitatii de asigurat pentru persoanele fizice, 

altele decat cele care au calitatea de salariat 

Zilnic La cererea asiguraţilor 2792 cazuri 

3. Declararea, urmărirea, colectarea şi recuperarea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 

concedii medicale şi indemnizaţii de la persoanele fizice 

prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 

Permanent La  cererea persoanelor 

care se asigură pentru  

concedii  medicale şi 

indemnizaţii 

100,29 mii lei 
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