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Raport de activitate an 2015 
 

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Titlului VIII al Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Asigurări de 
Sănătate Bihor este instituţie publică, de interes local cu personalitate juridică, fără scop 
lucrativ, cu buget propriu,  în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi are 
ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului 
de asigurări sociale de sănătate la nivel local. 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, stabileşte următoarele 
obiective ale sistemului de asigurări sociale de sănătate: 
 protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau 

accident 
 asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu 

în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

Asigurările sociale de sănătate fiind obligatorii şi funcţionând ca un sistem unitar, 
realizarea obiectivelor se realizează pe baza următoarelor principii: 
 alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări 
 solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor 
 alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de 

medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale 
contractului-cadru 

 descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare 
 participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

pentru formarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 
 participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 
 acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi 

nediscriminatoriu, oricărui asigurat 
 transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate 

libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu cas  
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor are următoarele organe de conducere: 

 Consiliul de Administraţie 
 Preşedinte-Director General 

 

C.N.A.S. 

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR 
ORADEA, Şos. Borşului km. 4 Tel. 0259/476830 fax. 0259/454184,  

E-mail:e-mail@casbh.rdsor.ro  
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Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Bihor la data de 31.12.2015, conform 
organigramei aprobate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, funcţiona prin 
următoarele structuri organizatorice: 3 direcţii, 3 servicii, 1 birou şi 12 compartimente, 
dintre care în subordinea directă a Preşedintelui-Director General : 
 Direcţia Economică 
 Direcţia Relaţii Contractuale 
 Medic Şef 
 Serviciul Resurse umane, Juridic, Contencios, Formulare europene, Relaţii Publice 

şi Purtător de Cuvânt  
 Compartiment Control  
 Compartiment Tehnologia Informaţiei 

 
In vederea realizării obiectivelor Casa de Asigurări de Sănătate Bihor are 

următoarele atribuţii: 
- administrarea bugetului propriu 
- înregistrarea şi actualizarea datelor referitoare la asiguraţi 
- elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli 
- negocierea şi contractarea serviciilor medicale în condiţiile contractului cadru 
- monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor 

acestora. 
- decontarea serviciilor medicale contactate cu furnizorii de servicii medicale în 

condiţiile contractului cadru 
- monitorizarea şi controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare 

servicii medicale, medicamente şi dispozitive mdicale. 
 
În anul 2015 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a avut prevăzut un buget de 

venituri  de 380.777 mii lei constituit din următoarele surse: 
-contribuţii asigurări: 333.110 mii lei 
-venituri nefiscale: 694 mii lei 
-subvenţii de la alte nivele ale administraţiei de stat: 46.973 mii lei 

Veniturile estimate până la 31.12.2015 pentru C.A.S. Bihor prin bugetul Fondului 
Naţional Unic de Asigurări de Sănătate aprobat de C.N.A.S. s-au realizat  intr-o 
proporţie de 94,93%. 

Veniturile  din contribuţii s-au realizat în proporţie de 106,87%.  
 Situaţia realizării veniturilor în anul 2015 se prezintă astfel : 

 
VENITURI 

31.12.2015 Prevederi Realizat Procentaj 
(%) 

Venituri totale 
   Din care: 380.777.260 361.454.718 94,93 

I. Venituri curente 
Din care: 333.804.000 356.654.251 106,85 

A. Impozite si taxe 0 0 - 
B. Contribuţii de asigurări 

Din care: 333.110.000 355.996.945 106,87 

Contribuţii angajator 157.307.000 164.523.923 105,00 
Contribuţii asiguraţi 175.803.000 191.473.022 108,92 

C. Venituri nefiscale 694.000 657.306 94,72 
II. Subventii 46.973.260 4.800.467 10,22 
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Bugetul de cheltuieli prevăzut în anul 2015 a fost de 652.866,76 mii lei, din care 

bugetul cu materiale şi prestări de servicii cu caracter medical a fost în valoare de 
618.818,29 mii lei. 

Procentul de realizare a cheltuielilor faţă de prevederea alocată în anul 2015 a 
fost de 99,94%. Situaţia se prezintă astfel: 

  

CHELTUIELI BUGETARE 
31.12.2015 Prevederi Realizat Procentaj 

(%) 
Cheltuieli totale 
   Din care: 652.866.760 652.514.913 99,94 

I. Materiale și prestări de 
servicii cu cartacter medical 618.818.290 618.494.887 99,94 

II. Cheltuieli de personal 2.684.220 2.656.230 98,95 
III. Cheltuieli activitatea proprie 884.250 883.796 98,94 
IV. Asistența socială 30.480.000 30.462.730 99,94 
V. Cheltuieli de capital 0 0 - 

VI. Recuperări anii precedenți  -1 759 294 - 
 

Cea mai mare pondere în cadrul cheltuielilor bugetare în totalul creditelor 
bugetare alocate în anul 2015, în funcţie de principalele domenii finanţate din bugetul 
C.A.S.Bihor au fost: 

- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi  259.455 mii lei  
- medicamente cu şi fără contribuţie personală 158.631 mii lei 
- servicii medicale în ambulator 91.410 mii lei 
- medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în cadrul 

programelor naţionale de sănătate cu scop curativ 71.411 mii lei 
 
Medicina primară 

  
La data de 31.12.2015 C.A.S. Bihor avea încheiate un număr de 338 contracte cu 

furnizorii de servicii medicale de asistenţă primară. 
 Bugetul alocat asistenţei medicale primare în anul 2015 a fost de 44.561 mii lei. 
 La sfârşitul anul 2015 au fost înscrişi pe listele medicilor de familie un număr de 
481.345 asiguraţi din care 263.574 în mediul urban şi 217.771 în mediul rural. 
 În judeţul Bihor funcţionează un număr de 29 Centre de Permanenţă în care un 
număr de 224 medici de familie aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S.Bihor participă la 
asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin aceste centre de permanenţă. 
Creditul bugetar prevăzut pentru Centrele de Permanenţă în anul 2015 a fost de 4.831 
mii lei. 
 
 Medicină dentară 
  

La data de 31.12.2015 erau în derulare un număr de 271 contracte de furnizare 
de servicii medicale dentare.  
 Creditul bugetar anual a fost de 5.676 mii lei pentru cei 320 dentişti care 
desfăşurau activitatea medicală în cadrul cabinetelor aflate în contract cu C.A.S. Bihor. 
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Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice 
C.A.S. Bihor a încheiat un număr de 50 de contracte de furnizare servicii 

medicale pentru specialităţi clinice, din care cu spitale pentru ambulatoriile de 
specialitate ale acestora 15. 

Situaţia numărului de medici în specialităţile clinice aflaţi în relaţie contractuală 
cu C.A.S. Bihor: total medici 489, din care: 

 102 medici cu program de activitate de 7 ore/zi 
 387 medici cu program redus de sub 7 ore/zi 

Creditul bugetar anual pentru anul 2015 a fost în valoare de 18.952 mii lei. 
 
Servicii medicale spitaliceşti 
În anul 2015 C.A.S. Bihor a încheiat contracte de furnizare servicii medicale 

spitaliceşti cu un număr de 22 unităţi sanitare  cu paturi. 
Din cele 22 spitale 12 sunt spitale publice iar 10 sunt spitale private. Ele 

efectuează atât servicii de spitalizare continuă cât şi servicii de spitalizare de zi.  
Creditul bugetar prevăzut pentru anul 2015 unităţilor sanitare spitaliceşti a fost 

de 259.454 mii lei. 
 
Servicii medicale paraclinice 
La data de 31.12.2015 existau încheiate contracte cu un număr de 24 furnizori 

unici de servicii medicale paraclinice, din care: 9 efectuau analize medicale de laborator,  
10 radiologie şi imagistică medicală şi 5 furnizori efectuau ambele tipuri de servicii 
paraclinice 

Valoarea creditului bugetar pentru activitatea curentă prevăzut în anul 2015 
pentru servicii paraclinice a fost de 7.914 mii lei. 

Pentru servicii medicale pentru specialităţi paraclinice din  ambulatoriu în cadrul 
programelor naţionale de sănătate cu scop curativ, respectiv pentru subprogramul de 
Monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT a fost 
încheiat un contract cu un furnizor. Valoarea creditului bugetar în anul 2015 a fost de  
3.180 mii lei.  

 
Servicii Recuperare şi reabilitare a sănătăţii  

 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a încheiat în anul 2015 contracte cu un 
număr de 19 furnizori de servicii de recuperare şi reabilitare a sănătăţii şi cu 3 furnizori 
de acupunctură. Valoarea creditului bugetar prevăzut în anul 2015: 6.278 mii lei. 
 
 Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

În anul 2015 a fost încheiat un contract cu un furnizor privat de consultaţii de 
urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, valoarea creditului bugetar fiind de 
90,77 mii lei. 

 
Ingrijiri la domiciliu  

 In anul 2015 au fost încheiate contracte de asistenţă medicală la domiciliu cu un 
număr de 13 furnizori din care 12 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi 
1 furnizor de servicii de ingrijiri medicale şi îngrijiri paliative la domiciliu.  

Creditul bugetar alocat acestui domeniu a fost în valoare de 1.200 mii lei.  
 
 Dispozitive medicale  
 La data de 31.12.2015 existau un număr de 67 contracte în derulare pentru 
acordarea dispozitivelor medicale  asiguraţiilor. 
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Cele mai multe solicitări pentru acordarea dispozitivelor medicale au fost pentru: 
1. Echipamente pentru oxigenoterapie 
2. Dispozitive pentru proteze stomi 
3. Dispozitive pentru incontinentă urinară 
4. Dispozitive de protezare auditivă 
 
Consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală 
Eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu s-a făcut prin 309 farmacii din care 163 în mediul urban şi 146 în mediul 
rural. 

Creditul bugetar prevăzut pentru anul 2015 a fost în valoare de 158.631 mii lei 
din care: 

 -154.108 mii lei activitate curentă 
 -4.519 mii lei pentru medicamente 40% eliberate pensionarilor cu pensii 
de până la 700 lei/lună 
 -4.000 lei medicamente eliberate personalului contractual din unităţile 
sanitare. 
Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu a fost 

100%. 
 

  
 Din cursul anului 2015, dovedirea calităţii de asigurat în vederea obţinerii  
serviciilor de asistenţă medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în 
România s-a realizat pe baza cardului naţional de asigurat. 

În judeţul Bihor în anul 2015, din totalul celor 433.389 carduri naţionale de 
asigurări de sănătate tipărite şi emise pentru persoanele din judeţul Bihor, un număr de 
27.231 carduri nu au putut fi predate asiguraţilor de către Poşta Română, motiv pentru 
care au fost returnate la C.A.S. Bihor. 
 La data de 31.12.2015 situaţia cardurilor se prezinta astfel: 
 -9.199 carduri predate de către C.A.S. Bihor către asiguraţi 
 -6.829 carduri predate de către C.A.S. Bihor către medici de familie 
 -11.203 carduri existente la la C.A.S. Bihor 
 De asemenea, au fost înregistrate un număr de 4.853 solicitări pentru eliberarea 
cardului duplicat şi au fost emise un număr de 5.429 adeverinţe de înlocuire a cardului. 
 
 În vederea asigurării sănătăţii persoanelor care s-au deplasat în alte ţări ale 
Uniunii Europene, la nivelul C.A.S. Bihor au fost emise un număr de 14.454 carduri 
europene de asigurat şi 763 certificate provizorii de înlocuire a cardului european. 
 Au fost înregistrate 4.503 solicitări de Formulare europene din care: 
 -1.162 formulare europene eliberate la cerea asiguraţilor 
 -3.341 formulare primite pentru completare din alte state membre UE şi SEE 
 
 
 
   

 
Preşedinte - Director General 

Ec. Dorca Luciana 
   


