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Colaborarea instituțională în vederea constituirii
Registrului unic de evidență al asiguraților în județul Iași

Casa de Asigurari de Sanatate Iași este o instituție publică
de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget
propriu, în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și
care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării
unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la
nivel local.
Casa de Asigurări de Sănătate Iași are misiunea de a
asigura populaţia pentru riscul de îmbolnăvire, asigurând
accesibilitatea la un pachet de servicii medicale, în mod continuu şi
nediscriminatoriu, în vederea bunei funcţionări a sistemului de
asigurări sociale de sănătate.

Una dintre atribuțiile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
reglementate la art. 280 din Legea 95/2006 o reprezintă elaborarea şi
actualizarea Registrului unic de evidenţă a asiguraţilor.
Registrul unic național al asiguraților este o bază de date
dinamică gestionată prin intermediul SIUI (Sistem Informatic Unic
Integrat) și este constituită prin colectare de date prin intermediul
protocoalelor de transfer date încheiate la nivel central de către CNAS
sau la nivel județean de către casele județene de asigurări de sănătate
cu instituțiile care gestionează informații despre categoriile de asigurați
care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției. În mod
excepțional, actualizarea informațiilor se face punctual prin interacțiune
directă cu asigurații.

Colaborarea instituțională
In conformitate cu art. 322 din Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii actualizată,
(1) Datele necesare pentru stabilirea calităţii de asigurat sunt puse la dispoziţie
în mod gratuit CNAS sau, după caz, caselor de asigurări de sănătate de către
autorităţile, instituţiile publice şi alte instituţii, pe bază de protocoale încheiate între
CNAS şi/sau casele de asigurări de sănătate şi autorităţile, instituţiile publice şi alte
instituţii.
(2) Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor transmise CNAS sau, după
caz, caselor de asigurări de sănătate aparţine autorităţilor, instituţiilor publice şi
altor instituţii, prevăzute la alin. (1).
(3) Datele transmise în condiţiile alin. (1) se actualizează la termenele prevăzute
prin protocoale.
(4) Datele transmise în condiţiile alin. (1) şi (3) produc efecte în ceea ce priveşte
calitatea, respectiv categoria de asigurat, de la data înregistrării în Platforma
informatică din asigurările de sănătate, cu excepţia datei decesului sau naşterii
persoanei, care produc efecte de la data înregistrării evenimentului.

CAS Iaşi deservește o populaţie de 935.051 persoane din care un numar de 842.337
persoane sunt înscrise pe listele medicilor de familie.

INSTITUȚIA PARTENERĂ
Directia pentru Evidenta Persoanelor
si Administrarea Bazelor de Date

CATEGORIA DE ASIGURAT GARANTATĂ
minori
persoane care obțin domiciliul în Romania
minori instituționalizați
tineri cu vârsta între 18 ăi 26 ani care provin din
Direcția Generală de Asistență Socială
sistemul de ocrotire a copilului
ăi Protecția Copilului Iaăi
persoane cu handicap cu vârsta peste 18 ani
persoane instituționalizate în centre de îngrijire
persoane aflate în concediu pentru creăterea copilului
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi ăi
Inspecţie Socială Iaăi
persoane beneficiare de venit minim garantat
pensionari pentru limită de vârstă
pensionari de invaliditate
beneficiari
ai
legilor
speciale
(veterani, persecutați politic, revoluționari
Casa Națională de Pensii Publice
etc.)
persoane în concediu medical pentru accidente de muncă
sau boli profesionale
elevi cu vârsta peste 18 ani
Ministerul Educației Naționale, ISJ sau
studenți cu vârsta între 18 ăi 26 ani
universități
doctoranzi
salariați
Angajatori
coasigurați
persoane care realizează venituri (liber profesioniăti, chirii,
Agenția Națională de Administrare
proprietate intelectuală, dividende, dobânzi etc.)
Fiscală
persoane fără venituri care achită contribuția la nivel minim
Agentia Judeteana pentru Ocuparea
ăomeri
Fortei de Munca Iasi
beneficiari venituri în completare
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Obiective privind colaborarea instituțională în anul 2018
• Reducerea birocrației în relația cu asigurații, prin obținerea informațiilor
direct de la instituțiile partenere
• Creșterea gradului de informare al asiguraților, privind gestiunea datelor
referitoare la calitatea de asigurat, prin intermediul instituțiilor partenere
• Actualizarea informațiilor despre intrarea într-o categorie de asigurat să aibă
loc în timp real, prin transfer online a datelor de către instituțiile competente

L/O/G/O
www.cjasis.ro

Vă mulțumim.

Casa de Asigurări de Sănătate Iași
Iași, str. Gh. Asachi nr. 18
Tel. 0232.218630 Fax 0232.218641

