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COMUNICAT 

privind situația financiară  a CAS Harghita la 31 decembrie 2017 

 
Analizând situația finaciară a Casei de Asigurări de Sănătate Harghita întocmită la data de 31 
decembrie 2017, putem constata, că execuția cheltuielilor s-a efectuat conform destinației prevăzute 
în Bugetul de venituri și cheltuieli și s-a realizat fără a înregistra depășiri față de prevederile 
bugetare aprobate. 
 
Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 99,99% față de prevederile anuale aprobate și  
reprezintă o valoare totală de 338.594.356 lei. 
Din analiza plăţilor efectuate în anul 2017 și în anul 2016, rezultă că în anul 2017 cheltuielile au 
fost mai mari cu 19,44 %. Această creștere a fondului în anul 2017 față de anul 2016 nu a fost 
suficientă pentru acoperirea integrală a nevoilor dar a fost în folosul asiguraților. 
 
Au scăzut listele de așteptare la mai multe domenii de asistentă medicală, din care remarcăm câteva: 
 
Dispozitive și echipamente medicale : 
Numărul deciziilor aprobate pentru procurarea unui dispozitiv medical a crescut cu 4 %. 
 
Asistența medicală pentru specialități paraclinice : 
Numărul de investigații medicale - analize de laborator, imagistică medicală (RADIOGRAFII, CT, 
RMN)  a crescut cu 11 %. 
 
Creșteri semnificative s-au înregistrat la următoarele domenii de asistență medicală: 
 
Asistența medicală primară : 
Cheltuielile efectuate au crescut cu 7,98 %, iar numărul serviciilor și consultațiilor efectuate  a 
scăzut cu 2 %, fapt ce se datorează în primul rând creșterii valorii punctului "per capita" și a 
punctului pe servicii și consultații efectuate. 
 
Asistența medicală  pentru specialități clinice : 
Cheltuielile efectuate au crescut cu 9,85 %, iar numărul serviciilor și consultațiilor efectuate  a 
scăzut cu 8 %, fapt ce se datorează în primul rând creșterii valorii punctului pentru servicii și 
consultații efectuate. 
 
Asistența medicală stomatologică: 
Cheltuielile efectuate au crescut cu 21,16 %, iar numărul serviciilor și consultațiilor efectuate  a 
crescut cu 12 %. 
 
Asistența medicală în centre medicale multifuncționale: 
Cheltuielile efectuate au crescut cu 19,78 %, iar numărul serviciilor efectuate  a crescut cu 28 %. 
 
Îngrijiri medicale la domiciliu  
Numărul deciziilor aprobate pentru serviciile de îngrijire medicală la domiciuliu a crescut cu 19 %. 
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Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (Spitale) : 
Numărul cazurilor externate a crescut cu 18%, cu toate că finanțarea acestui segment de asistență 
medicală a crescut cu doar 6,78%, fapt ce se datorează în primul rând performanței 
managementului din unitățile sanitare cu paturi. 
 
În condițiile în care toate celelalte segmente se observă creșteri semnificative la medicamente cu și 
fără contribuție personală  cheltuielile efectuate au scăzut cu 28,51 %, dar numărul persoanelor 
beneficiare de prescripții medicale compensate și gratuite a crescut cu 4 %, fapt ce se datorează în 
primul rând scăderii prețurilor medicamentelor. 
 
Totodată în anexele acestui comunicat sunt prezentate situațiile analitice a execuţiei bugetului 
Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate în anul 2017 faţă de anul 2016 
respectiv cheltuielile totale la Programe Naționale de Sănătate. 

În anul 2018 Casa Națională de Asigurări de Sănătate are de gestionat un buget de 34 de miliarde de 
lei, în creştere cu peste 18% faţă de 2017. 

Având în vedere proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și la nivelul judetului 
Harghita s-a propus o majorare față de anul 2017. Bugetul concretizat la nivelul județului Harghita 
va fi comunicat dupa repartizarea bugetului pe județe. 
 
 
 
 
 

Presedinte – Director General 
Ec. Duda Tihamer Attila 



             
                    ANEXA 1 

 
Execuţia Bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate in 

anul 2017 faţă de anul 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Denumirea categoriilor de cheltuieli 

Realizări 
an 2016 

 
lei - 

 

Realizări 
an 2017 

 
lei - 

 

 
Procent de 

realizare an 
2017 faţă de 

an 2016 
(%) 

1 2 3 4=3/2 

 
Cheltuieli totale, din care: 
 

 
283.483.780 

 
338.594.356 

 
119,44 

Cheltuieli pentru sănătate 265.023.060 316.990.425 119,25 

 

Materiale si Prestari Servicii cu caracter medical: 

 
256.830.200 

 

255.055.077 

 

99,31 

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si 

dispozitive medicale din care: 

 

85.124.580 

 

77.876.828 

 

91,49 

Medicamente cu si fara contributie personala 49.671.390 35.507.680 71,49 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate 

in programele nationale cu scop curativ 

 

18.693.200 

 

24.277.360 

 

129,87 

Materiale sanitare specifice utilizate in programele 

nationale cu scop curativ 

 

1.882.240 

 

2.071.440 

 

110,05 

Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 12.333.760 13.160.348 106,70 

Dispozitive si echipamente medicale 2.544.000 2.860.000 112,42 

Servicii medicale in ambulator : 
 

37.630.770 

 

41.732.267 

 

110,90 

Asistenta medicala primara 22.318.630 24.100.687 107,98 

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 8.224.000 9.034.160 109,85 

Asistenta medicala stomatologică 893.000 1.082.000  121,16 

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice 5.659.140 6.873.420 121,46 

Asistenta medicala.in centre medicale multifunctionale  536.000 642.000  119,78 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 221.410 240.000   108,40 

Spitale generale 108.279.000 115.623.000 106,78 

Ingrijiri medicale la domiciliu 416.000 499.000 119,95 

Prestaţii medicale acordate în baza documentelor 

internaţionale 

8.784.130 9.527.232 108,46 

Cheltuieli pentru Asigurari şi Asistenţă Socială 18.460.730 21.603.931 117,03 



    

 

                 ANEXA 2 
 

Situaţia  cheltuielilor totale la Programe Naționale de Sănătate 

                                                                          

Nr. 
crt. 

Program de sănătate Nr. 
bolnavi 

Cost . 
mediu/bolnav 

(lei) 

Plăți. totale 
(lei) 

Pondere 
(%) în 
total 

program 
  1 Tratamentul bolnavilor cu 

afecţiuni oncologice 

     1.400   6.227,32 10.056.000    25,45 

  4 Tratamentul bolnavilor cu diabet 

zaharat 

    11.894         1.259,28 

 

     

 14.672.480    37,14 

 

    

  5   

Tratamentul bolilor rare, 

         

        13 

            

    

 12.201,22 

 

      

   

    199.620 

 

       

     

     0,51 

6 Tratament al hemofiliei si talasemiei  

14 

 

44.830,30 

 

   556.920 

 

1,41 

 

  7 Tratament prin endoprotezare al 

bolnavilor cu afecţiuni artic. 

       191  2.410,19    452.340      1,14 

  8 Tratamentul stării postransplant         27 15.216,21     411.410      1,04 

  9 Tratamentul bolii endocrine         

        0 

                   

  

    0 

 

       0 

 

0 

10 Programul national de supleere a 

functiei renale la bolnavii cu 

insuficienta renala cronica 

 

    201 

 

65.572,46 

 

13.160.350 

 

33,31 

    TOTAL    13.740       X 39.509.120  100,00 

 

 

 


