FIŞA INSTITUȚIEI PUBLICE
actualizată la data de 03.10.2014
1. DENUMIRE : CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI HUNEDOARA1
2. ADRESA : Deva, str. 1 Decembrie, nr. 16
3. TELEFOANE: 0254-219280, 218921, 219283, 221020
fax: 0254-218911
tel verde : 0.800.800.967
e-mail: informatica@cjashd.ro web: www.cnas.ro\cjashd
Conducătorul instituţiei: dr. Viorica CODOREANU – Preşedinte-Director General
4. PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUŢIEI:






Luni:
Marti:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

800 – 1630
800 – 1630
800 – 1630
800 – 1630
800 – 1400

5. ACTE NORMATIVE ÎN BAZA CĂRORA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA

















1

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Hotărârea nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 ;
Hotărârea nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru
anii 2013 şi 2014 + Ordinul CNAS nr. 190/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotărârea nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa
medicală transfrontalieră;
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat;
Ordin MS/CNAS nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor
de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015;
Ordin CNAS nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin CNAS nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise
în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea

Exactitatea datelor este asumată de această instituţie

regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii
independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum
şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71;
Ordin 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 România
este parte.



6. ATRIBUŢII PRINCIPALE
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

Atribuţia/competenţa

Actul normativ
prin care este
stabilită

Colectarea contribuţiile la fond unic
de asigurari sociale de sanatate,
Legea nr. 95 / 2006
pentru persoanele fizice, altele decât privind reforma in
cele pentru care colectarea
domeniul sanatatii
veniturilor se face de către ANAF;
Legea nr. 95 / 2006
Administrarea bugetele proprii
privind reforma in
domeniul sanatatii
Legea nr. 95 / 2006
Administrarea bunurile casei de
privind reforma in
asigurări
domeniul sanatatii
Legea nr. 95 / 2006
Înregistrarea si actualizarea datele
privind reforma in
referitoare la asiguraţi
domeniul sanatatii
Furnizarea gratuita a informaţiilor,
consultanţă, asistenţă în problemele
Legea nr. 95 / 2006
asigurărilor sociale de sănătate şi
privind reforma in
ale serviciilor medicale persoanelor
domeniul sanatatii
asigurate, angajatorilor şi furnizorilor
de servicii medicale
Negocierea, contractarea şi
decontarea serviciile medicale
Legea nr. 95 / 2006
contractate cu furnizorii de servicii
privind reforma in
medicale în condiţiile contractuluidomeniul sanatatii
cadru;
Monitorizarea numărul serviciilor
Legea nr. 95 / 2006
medicale furnizate şi nivelul tarifelor privind reforma in
acestora
domeniul sanatatii
Asigurarea, în calitate de instituţii
competente, a activităţilor de
aplicare a documentelor
internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii încheiate de
Legea nr. 95 / 2006
România cu alte state, inclusiv cele
privind reforma in
privind rambursarea cheltuielilor
domeniul sanatatii
ocazionate de acordarea serviciilor
medicale şi a altor prestaţii, în
condiţiile respectivelor documente
internaţionale

Abilitare de a
controla/aplica
sancţiuni

9

Organizarea şi efectuarea controlului
Legea nr. 95 / 2006
serviciilor medicale care se acordă
privind reforma in
asiguraţilor pe baza contractelor de
domeniul sanatatii
furnizare servicii încheiate

10

Organizarea şi efectuarea controlului
concediilor si indemnizatiilor
Legea nr. 95 / 2006
acordate in baza OUG nr. 158/2005 privind reforma in
privind concediile şi indemnizaţiile
domeniul sanatatii
de asigurări sociale de sănătate

constatare şi
sancţionarea
contravenţiilor
stabilite de lege
pentru care
competenţa aparţine
structurilor de control
constatare şi
sancţionarea
contravenţiilor
stabilite de lege
pentru care
competenţa aparţine
structurilor de control

7. DATE PRIVIND PERSONALUL
7.1.

CONDUCEREA

Nr.
Numele şi
crt.
prenumele
1 Codoreanu Viorica

Telefon fix
(instituție)
0254221020

Funcţia
Presedinte – Director General

Cumpanasu
Ecaterina
Bratila Adrian
Florin
Crisan Doinel Ioan

Director Executiv – Directia
Economica
Director Executiv –
Directa Relatii Contractuale
Medic Sef

6

Brinda Maria
Bindea Ovidiu
Calin

7

Basarab Carmen
Liliana

8

Uibariu Maria
Lacramioara

Sef Serviciu Control
Sef Serviciu Gestiune Creante,
Asigurati si Adeverinte
Sef Serviciu Contractare,
Decontare, A.M. Primara,
Farmacii, Ingrijiri la Domiciliu si
Dispozitive Medicale
Sef Serviciu –
Serv. Contractare, Decontare,
A.M. Spitaliceasca, A.M.
Specialitate, Paraclinic,
Recuperare si Urgenta
Prespitaliceasca

2
3
4
5

7.2.

0254221020
0254221020
0254221020

PERSONALUL DE EXECUŢIE
7.2.1. Total :
7.2.2. din care:

58
-

funcţionari publici:
57
personal contractual: 1

0254221020
0254221020

0254221020

0254221020

7.3. PERSONALUL CU ATRIBUŢII DE CONTROL ŞI APLICARE DE SANCŢIUNI

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

1

Brinda Maria

2

Keltonic
Carmen
Loredana

3

Lucaciu Gabriel

4

Galea Sanda
Ioana

5

Cumpanasu
Marius

6

Mezei Ioan
Sebastian

7

Budai Ioan

8

Petcu Mihaela
Valeria

Funcţia
Specialitatea
de bază
Sef Serviciu
Control –
economist
Consilier clasa I
grad superior economist
Consilier clasa I
grad superior economist
Consilier clasa I
grad superior economist
Consilier clasa I
grad superior economist
Consilier clasa I
grad superior economist
Consilier clasa I
grad superior economist

Act normativ în
baza căruia pot
exercita activităţi de
control şi aplica
sancţiuni

Zona de competenţă

Ordin CNAS nr. 1012
/ 2013 pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind
activitatea structurilor
de control din cadrul
sistemului de
asigurări sociale de
sănătate

- persoanele juridice
sau fizice ai căror
salariaţi beneficiază de
concediile şi
indemnizaţiile acordate
în baza OUG nr.
158/2005 privind
concediile şi
indemnizaţiile de
asigurări sociale de
sănătate
- persoanele fizice care
beneficiază de
concediile şi
indemnizaţiile acordate
în baza OUG nr.
158/2005
- furnizorii de servicii
medicale,
medicamente şi
dispozitive medicale şi
furnizorii de servicii de
îngrijiri medicale la
domiciliu şi îngrijiri
paliative la domiciliu
aflaţi în relaţie
contractuală cu casa
de asigurări de
sănătate

Consilier clasa I
grad superior economist

8. PROGRAME NAŢIONALE PE CARE LE DERULEAZĂ
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumirea programului
Subprogramul de tratament al
bolnavilor cu afecţiuni oncologice
Programul naţional de diabet
zaharat
Program naţional de tratament al
hemofiliei şi talasemiei
Programul naţional de tratament
pentru boli rare
Programul naţional de boli
endocrine
Programul naţional de ortopedie

Act normativ în baza căruia
a fost lansat

Hotărârea nr. 124/2013
privind aprobarea
programelor naţionale de
sănătate pentru anii 2013 şi
2014 + Ordinul CNAS nr.
190/2013

Finanţare

Fondul
National Unic
de Asigurari
Sociale de
Sanatate
(FNUASS)

Programul national de transplant
de organe, tesuturi si celule de
origine umană
Programul naţional de supleere a
funcţiei renale la bolnavii cu
insuficienţă renală cronică

7

8

STADIUL APLICĂRII MĂSURILOR DIN PROGRAME LA DATA ACTUALIZĂRII

8.1.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

8

Informaţii privind stadiul aplicării

Denumire program
Subprogramul de tratament al bolnavilor
cu afecţiuni oncologice
Programul naţional de diabet zaharat
Program naţional de tratament al
hemofiliei şi talasemiei
Programul naţional de tratament pentru
boli rare
Programul naţional de boli endocrine
Programul naţional de ortopedie
Programul national de transplant de
organe, tesuturi si celule de origine
umană
Programul naţional de supleere a funcţiei
renale la bolnavii cu insuficienţă renală
cronică

in derulare
in derulare
in derulare
in derulare
in derulare
in derulare
in derulare

in derulare

9. RAPOARTE PE CARE LE PREZINTĂ LA NIVEL CENTRAL / JUDEŢEAN
Nr.
crt.

Denumire raport

Instituţii la care
raportează

Termene
de
raportare

1

Raport privind stadiul
implementarii planului de
management

Casa Nationala de
Asigurari de
Sanatate (CNAS)

trimestrial,
anual

2

Raport de activitate al
Casei de Asigurari de
Sanatate a judetului
Hunedoara

Instituția Prefectului
– Județul
Hunedoara

anual

Obiectul
raportării
Stadiul executiei
obiectivelor si a
indicatorilor
de
performanta
Prezentarea
activitatilor
principale, a
obiectivelor si
stadiul realizarii
lor

