
  
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU  

AN 2021    

 

CAS SIBIU este instituție publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate, care funcționează conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, a Statutului, Regulamentului de Organizare și funcționare și a Regulamentului de 

ordine interioară.  

Misiunea CAS Sibiu este garantarea unui pachet de servicii medicale de calitate. 

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii (conform Legii 95/2006 cu modificările și 

completările ulterioare), reprezentând principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației, 

asigurând accesul la un pachet de servicii medicale de baza al asiguratilor.  

Principiile pe baza cărora funcţionează sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt:  

a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;  

b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;  

c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de 

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

d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare; 

e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;  

f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate;  

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, 

oricărui asigurat;  

h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;  

i) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate. 

                                     

CNAS 
CAS SB 

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 
CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE 

SIBIU 
 

Str. B-dul Mihai Viteazu nr. 4, 550350, Sibiu, 
cod fiscal:11342530 

tel:0269/214279, fax:0269/217770 
www.cassb.ro, e-mail: registratura@cassb.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 17164. 



                                                                       
Denumire indicator 

Plati efectuate 
AN 2020 

(lei) 

Plati efectuate 
AN 2021 

(lei) 

%2021/ 
2020 

CHELTUIELI- TOTAL,  
din care:     

916.365.375 1.054.916.306 115.12 

CHELTUIELI DE CAPITAL 101.358 192.296 189.72 

CHELTUIELI DE PERSONAL 5.347.569 5.216.724 97.55 

BUNURI SI SERVICII 581.398.302 696.447.570 119.79 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

226.969.821 240.966.424 106.17 

ASISTENTA SOCIALA 103.033.409 113.341.446 110.00 
 

Cheltuielile cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical se detaliază astfel: 

Denumire indicator Plati 
efectuate AN 

2020 
(lei) 

 
Plati efectuate 

AN 2021 
(lei) 

 
%2021/ 

2020 

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 580.169.379 695.398.221 119.86 
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si 
dispozitive medicale 243.278.104 282.030.495 115.93 

Medicamente cu si fara contributie personala 92.683.134 96.579.360 104.20 
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ, din 
care: 

102.643.080 136.824.136 133.30 

Programul national de tratament pentru boli rare 10.024.480 12.695.130 126.64 
Programul national de tratament al bolilor neurologice 1.226.390 1.881.750 153.44 
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 3.422.070 2.880.250 84.17 
Programul national  de diabet zaharat 32.889.500 44.389.770 134.97 
Programul national de boli endocrine 30.280 20.860 68.89 
Programul national de transplant de organe, tesuturi si 
celule de origine umana 720.620 675.890 93.79 

Programul national de oncologie 39.394.210 50.993.110 129.44 
Sume pentru medicamente utilizate in programele 
nationale cu scop curativ care fac obiectul contractelor 
de tip COST VOLUM, din care: 

14.935.530 23.287.376 155.92 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni 
oncologice (adulti si copii) 

14.045.490 20.690.410 147.31 

Programul national de tratament pentru boli rare 573.160 963.416 168.09 
Programul national de tratament pentru boli rare ( alte 
medicamente circuit inchis) 

 1.087.550  

Programul national de tratament al bolilor neurologice 316.880 546.000 172.30 
Materiale sanitare specifice utilizate in programele 
nationale cu scop curativ, din care: 

11.154.340 13.630.260 122.20 

Programul national  de diabet zaharat 3.072.250 3.022.600 98.38 
Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina si 
materiale consumabile 

210.880 284.240 134.79 



Programul national de ortopedie 1.012.700 565.230 55.81 
Programul national de boli cardiovasculare 6.858.510 9.758.190 142.28 
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 32.204.550 30.349.739 94.24 
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu 
afectiuni oncologice 

10.810.880 9.735.040 90.05 

Dispozitive si echipamente medicale 4.593.000 4.647.000 101.18 
Asistenta medicala primara - activitate curenta 55.864.903 56.462.424 101.07 
Asistenta medicala primara - centre de permanenta 1.944.000 1.948.000 100.21 
Asistenta medicala primara- servicii de monitorizare 155.400 1.116.045 718.18 
Asistenta medicala primara-activitati prestate conf 
OUG nr.3/2021 

 1.002.875  

Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 29.596.499 37.234.000 125.81 
Asistenta medicala stomatologica 3.561.185 4.020.000 112.88 
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din 
care: 

11.160.122 12.647.960 113.33 

Asistenta medicala - specialitati paraclinice - activitatea 
curenta 

11.073.022 12.575.940 113.57 

Sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet 
zaharat- hemoglobina glicata 

87.100 72.020 82.69 

Asistenta medicala in centrele medicale 
multifunctionale 

1.397.210 1.815.590 129.94 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 1.069.090 957.280 89.54 
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 207.933.000 264.342.805 127.13 
Ingrijiri medicale la domiciliu 405.870 378.900 93.36 
Prestatii medicale acordate in baza documentelor 
internationale 

12.993.116 21.706.807 167.06 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE-cresteri salariale 
spitale 

226.969.821 240.966.424 106.17 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 
 

103.033.409 113.341.446 110.00 

 

În limita creditelor de angajament aprobate, CAS Sibiu a încheiat în anul 2021 un numar de 1253 

contracte de furnizare servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și convenții, astfel: 

Nr. crt. Tipul de asistenta medicala Nr. contracte 
încheiate 

1. Asistenta medicala primara 
 

232 

2. Asistenta medicala primara – activitate monitorizare pacienti 
 

123 

3. Asistenta medicala primara – activitate vaccinare 
 

118 

4. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice  
 

57 

5. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice - 
 activitate vaccinare 

3 

6. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 
 

23 

7. Asistenţa medicală pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare 8 



8. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină 
dentară 

120 

9. Asistenta medicala spitaliceasca 
 

13 

10. Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat 
 

3 

11. Ingrijiri medicale la domiciliu 
 

3 

12. Farmacii 
 

56 

13. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice 
sau funcţionale în ambulatoriu 

84 

14. Programe nationale de sanatate-farmacii 
 

56 

15. Programe nationale de sanatate-spitale 
 

4 

16. Hemodializa si dializa peritoneala 
 

4 

17. Radioterapie 
 

1 

18. Centre de permanenta 
 

26 

19. Conventii eliberare certificate concediu medical, conventii pentru eliberarea 
biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de 
trimitere  pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor 
medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 

319 

TOTAL 
 

1253 

 

1. ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ 

 

- în anul 2021, serviciile medicale din cadrul asistenței medicale primare au fost furnizate de 260 de 

medici de familie, dintre care 230 medici titulari și 30 medici angajați; 

- din cei 260 de medici, 190 și-au desfășurat activitatea în mediul urban și 70 în mediul rural; 

- numărul asiguraților înscriși pe listele medicilor de familie a fost de 348.840, din care 260.970 

(74,81%) în mediul urban și 87.870 în mediul rural (25,19%); 

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația asiguraților înscriși pe listele medicilor de 

familie a fost următoarea: 

 

 

Numar asigurati 
înscrisi/grupe de 

varsta       

 

 
0 - 3 ani 4 - 59 ani 

60 ani şi 
peste 

Total  
% urban-
rural/total 

TOTAL 
 

16.176 239.550 93.114 348.840 100% 



URBAN 
 

11.514 177.896 71.974 260.970 74,81% 

RURAL 
 

4.662 61.654 21.140 87.870 25,19% 

 

Activitatea realizată de medicii de familie în anul 2021, conform contractelor încheiate  cu CAS 

Sibiu, este următoarea: 

- au fost acordate 1.286.063 consultatii; 

- au fost prescrise 95.126 certificate de concediu medical pentru un numar de 70.841 asigurati; 

- au fost eliberate 289.836 bilete de trimitere catre ambulatoriu/spital pentru 220.287 asigurati; 

- au fost prescrise 882.927 retete, in valoare totala de 59.957.818,89 lei, pentru un numar de 185.065 

pacienti, valoarea medie a unei retete  fiind  de 67,91 lei, iar valoarea medie a medicamentelor 

prescrise/pacient/an a fost de 323,98 lei; 

- au fost recomandate 581.279 analize de laborator si 17.053 investigatii de radiologie si  imagistica 

medicala. 

  Media lunară a veniturilor realizate în anul 2021, în funcție de numărul de asigurați înscriși 

pe liste, a fost următoarea: 

 

 
Grupe de liste cu 

persoane 
beneficiare ale 
pachetelor de 

servicii, înscrise 
 

Venit minim 
brut/luna 

 

Venit 
mediu 

brut/luna 
 

Venit maxim 
brut/luna 

 

500 – 1000 
 

5.429,05 
 

9.265,48 
 

13.101,89 
 

1001 – 1500 
 

8.093,65 
 

14.222,14 
 

22.306,33 
 

1501 – 2000 
 

11.704,35 
 

18.383,51 
 

25.808,26 
 

2001 – 2200 
 

13.099,23 
 

22.142,46 
 

30.211,01 
 

2201 – 2500 
 

21.783,42 
 

25.988,28 
 

34.081,46 
 

2501 – 3000 
 

23.264,59 
 

28.053,37 
 

34.581,20 
 

3001 – 3500 
 

23.268,40 
 

28.086,27 
 

32.678,73 
 

 

 

 



Activitatea realizată în centrele de permanență  

 

În anul 2021, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu a încheiat 26 de contracte pentru asigurarea 

continuității asistenței medicale prin centrele de permanență din localitățile Sibiu, Săliște, Avrig și Agnita,  

în care au fost cuprinși 31 de medici. 

 Costul mediu al unui serviciu medical (consultație și tratament) acordat în centrele de 

permanență, în anul 2021, a fost de 62,89 lei.  

 

Activitatea realizată în anul 2021: 

 

 
 
 

Nr. cazuri rezolvate in 
centrul de permanenţă 

Nr. total de bolnavi pt. 
care s-a asigurat 

tratament la sediul 
centrului de 
permanenţă 
(manopere) 

Suma decontata an 
2021 
(lei) 

21.145 9.828 1.948.000 

 
 

2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – SPECIALITĂȚI CLINICE  

 

Asistența medicală din ambulatoriul de specialitate - specialități clinice a fost asigurată de 415 medici  

de specialitate, cuprinși în 57 de contracte. 

 

Activitatea realizată de medicii de specialitate în anul 2021, conform contractelor încheiate cu CAS 

Sibiu se detaliază astfel: 

- au fost acordate 633.510 consultații și servicii medicale;  

- au fost prescrise și decontate 196.254 rețete pentru un număr de 57.881 pacienți; 

- valoarea medie a unei rețete a fost de 524,64 lei, iar valoarea medie a medicamentelor 

prescrise/pacient/an  a fost de 1.778,88 lei; 

- au fost recomandate 115.626 analize de laborator și 29.238 investigații de radiologie și imagistică 

medicală; 

 

Media lunară a veniturilor realizate în anul 2021 –  în cadrul unui program de 7 ore/zi 

 



Specialitate 
 

Venit mediu brut/luna 2021 
(lei) 

DERMATOVENEROLOGIE 
 48.436,12 
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 
 62.462,26 
PSIHIATRIE 
 69.264,82 
PEDIATRIE 
 46.894,45 
ENDOCRINOLOGIE 
 22.764,99 
ONCOLOGIE MEDICALA 
 40.528,85 
PSIHIATRIE PEDIATRICA 
 63.903,39 
ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA 
 39.584,90 
PNEUMOLOGIE 
 48.475,00 
OFTALMOLOGIE 
 54.271,02 
NEUROLOGIE 
 39.308,38 

 
3. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE 

 

Asistența medicală din ambulatoriul de specialitate - medicină fizică și reabilitare a fost asigurată de 

17 medici de specialitate cuprinși în 8 contracte. 

 

Activitatea realizată de medicii din ambulatoriul de specialitate - medicină fizică și 

reabilitare, în anul 2021, conform contractelor încheiate cu CAS Sibiu se prezintî astfel: 

 

- au fost acordate 7.242 consultații și 45.270 servicii medicale/zile de tratament unui număr de 

7.578 de pacienți; 

- au fost efectuate 181.080 proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi reabilitare în 

cadrul celor 45.270 zile de tratament, cu o medie de 21 zile proceduri/pacient. 

 

4. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – MEDICINA DENTARĂ 

 

Asistența medicală dentară a fost asigurată în anul 2021 de către 176 de medici dentiști cuprinși în 

120 contracte.  



Activitatea realizată de medicii dentiști în anul 2021, conform contractelor încheiate cu CAS 

Sibiu, se prezintă astfel: 

- au fost acordate 42.776 consultații și servicii medicale; 

Plățile realizate în anul 2021 pentru acest domeniu de activitate au fost în valoare de 4.020.000 lei.  

 

      5. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – SPECIALITĂȚI PARACLINICE  

 

Asistența medicală de specialitate - specialități paraclinice a fost asigurată de către 86 medici de 

specialitate, cuprinși în 23 de contracte. 

Activitatea realizată de furnizorii de investigații medicale paraclinice în anul 2021, conform  celor  

23 de contracte încheiate cu CAS Sibiu, se prezintă astfel: 

- au fost efectuate 696.905 analize de laborator, din care 581.279 la recomandarea medicilor de 

familie și 115.626 la recomandarea medicilor de specialitate, costul mediu/analiză de laborator fiind 

de 9,29 lei; 

- au fost efectuate 46.291 investigații de radiologie și imagistică medicală, din care 17.053 la 

recomandarea medicilor de familie și 29.238 la recomandarea medicilor de specialitate, costul 

mediu/investigație de radiologie - imagistică medicală fiind de 138,07 lei. 

 

6. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU 

 

Îngrijirile medicale la domiciliu au fost asigurate în anul 2021 de către 3 furnizori de servicii de 

îngrijiri medicale la domiciliu. 

Activitatea realizată de cei 3 furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu în anul 2021, conform 

contractelor încheiate cu CAS Sibiu, se prezintă astfel: 

 

- au fost efectuate 30.086 servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pentru 326 pacienți, care au 

beneficiat de 7.063 zile de tratament; 

- costul mediu/pacient/an a fost de 1162,27 lei, cu o medie de 22 zile de îngrijiri/pacient. 

 

7. DISPOZITIVE MEDICALE 

 

Dispozitivele medicale, la nivelul anului 2021, în județul Sibiu, au fost asigurate de către 84 

furnizori de dispozitive medicale. 

Activitatea realizată conform contractelor încheiate cu CAS Sibiu este următoarea: 



- au fost decontate 12.681 dispozitive medicale, în valoare de 4.647.000,00 lei, pentru 2.648 

asigurați.  

Defalcarea pe tipuri de dispozitive este următoarea: 

 

TIP DISPOZITIV MEDICAL NR. ASIGURATI 
NR. DISPOZITIVE 

MEDICALE 
DECONTATE 

Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 565 517 

Dispozitive pentru protezare stomii 477 4.120 

Dispozitive pentru incontinenţă urinară 230 2.090 

Proteze pentru membrul inferior 73 88 

Proteze pentru membrul superior 4 3 

Orteze 182 178 
Încălţăminte ortopedică 148 137 

Dispozitive pentru deficienţe vizuale 7 3 
Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie 
noninvazivă 

737 5.351* 

Dispozitive pentru terapia cu aerosoli  0 0 

Dispozitive de mers 140 114 
Proteză externă de sân 83 79 

TOTAL 
 

2.648 
 

12.681 
 

 *reprezintă număr taloane decontate în anul 2021 

 

8. ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  

 

- asistența medicală spitalicească a fost asigurată în anul 2021 de către 542 medici de 

specialitate, cuprinși în 13 contracte; 

Activitatea realizată în anul 2021, conform contractelor încheiate cu CAS Sibiu: 

 

 în anul 2021, în judetul Sibiu, în cadrul spitalelor aflate în relație contractuală cu CAS Sibiu au 

fost rezolvate 99.509,00 cazuri, din care: 

- 54.132 cazuri rezolvate în regim de spitalizare continuă, în secții de acuți (54,40%), în 

valoare  164.024,74 mii lei; 

- 2.531 cazuri rezolvate în regim de spitalizare continuă, în secții de cronici și recuperare 

medicală (2,54%), în valoare de 21.697,05 mii lei; 



- 565 cazuri rezolvate în regim de spitalizare continuă, îngrijiri paliative (0,57%), în valoare 

de 2.481,98  mii lei; 

- 42.281 cazuri rezolvate în regim de spitalizare de zi (42,49%), în valoare de  11.332,95 mii  

lei; 

- au fost prescrise la externare 24.623 de retete pentru un număr de 14.962  pacienți; 

- valoarea medie a unei rețete a fost de 1.047,95 lei, iar valoarea medie a medicamentelor 

prescrise/pacient/an a fost de 1.724,61 lei; 

 

Activitatea realizată de către fiecare spital în anul 2021 este detaliată astfel: 

 

Denumirea 
unităţii sanitare 

cu paturi 

 
Numar cazuri externate an 2021 

 
 

Valoare decontata in anul 2021 (mii lei) 
 

DRG Cronici Paliative 
Spitaliz
are de 

zi 
DRG Cronici Paliative 

Spitalizare 
de zi 

Diferenta 
cheltuieli 

SPITALUL 
CLINIC 

JUDETEAN DE 
URGENTA SIBIU 

 

28.178 1.131 0 11.406 77.619,76 7.381,08 0 4.108,49 49.581,06 

SPITALUL DE 
PSIHIATRIE 

“DR.GHE. 
PREDA”  SIBIU 

 

2.912 740 0 159 11.762,32 8.455,32 0 13,18 430,75 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIO

LOGIE SIBIU 
 

1.998 139 0 905 6.236,22 3.699,81 0 348,72 870,32 

SPITALUL 
MUNICIPAL 

MEDIAS 
 

7.494 104 90 10.478 18.481,59 541,34 299,48 1.682,22 7.596,47 

SPITALUL 
ORASENESC 

AGNITA 
 

1.219 0 0 495 2.894,28 0 0 135,5 124,77 

SPITALUL 
ORASENESC 

CISNADIE 
 

902 66 0 4.062 4.154,09 269,55 0 555,91 951,21 

CENTRUL 
MEDICAL DE 

RECUPERARE SI 
INGRIJIRI 

PALIATIVE –
LASLEA 

 

0 345 81 0 0 1.280,46 375,71 0 0 

SPITALUL 
CLINIC DE 
PEDIATRIE 

SIBIU 
 

6.446 6 0 8.421 23.265,19 202,61 0 1.948,16 1.494,95 



CENTRUL DE 
INGRIJIRE 

PALIATIVA – 
HOSPICE SIBIU 

0 0 394 0 0 0 1.806,78 0 0 

SC CLINICA 
POLISANO SRL 

4.278 0 0 2.384 14.567,57 0 0 1.098,42 0 

SPITAL 
GENERAL CF 

SIBIU 

573 0 0 0 4.701,39 66,88 0 0 3.657,57 

SC MISAN MED 
SRL 

0 0 0 2.576 0 0 0 968,96 0 

SC CLINICA 
NEWMEDICS 

SIBIU 

132 0 0 1.395 342,34 0 0 473,39 0 

 
X 
 

54.132 2.531 565 42.281 164.024,74 21.697,05 2.481,98 11.332,95 64.707,11 

 

În anul 2021, pe lângă cheltuielile cu serviciile medicale contractate cu spitalele, CAS Sibiu a plătit 

și influențele determinate de creșterile salariale aferente personalului încadrat în unități sanitare 

publice. 

Cheltuieli de personal în unitățile sanitare publice cu paturi: 

mii lei 

Denumirea unităţilor sanitare publice  

 
Cheltuieli de 

personal efectuate 
de unitatile sanitare 

cu paturi in luna 
NOIEMBRIE* 
2021 FARA 
influentele 
financiare 

determinate de 
creşterile salariale 

  
 

Valoarea 
influenţelelor 

financiare 
determinate de 

creşterile 
salariale 

aferente lunii 
NOIEMBRIE* 

2021 

Total cheltuieli 
de personal 
efectuate de 

unitatile 
sanitare cu 

paturi in luna 
NOIEMBRIE* 

2021  

 
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 
URGENTA SIBIU 

5.174,25 
 

9.163,72 
 

14.337,97 
 

 
SPITALUL DE PSIHIATRIE SIBIU 

1.452,67 
 

2.127,65 
 

3.580,32 
 

 
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
SIBIU 

522,17 
 

1.102,02 
 

1.624,19 
 

 
SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS 

1.425,28 
 

3.204,01 
 

4.629,29 
 

 
SPITALUL ORASENESC AGNITA 

243,86 
 

326,58 
 

570,44 
 

 
SPITALUL ORASENESC CISNADIE 

330,14 
 

503,67 
 

833,81 
 



 
SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE 
SIBIU 

1.130,50 
 

2.241,19 
 

3.371,69 
 

 
SPITAL GENERAL CF SIBIU  346,70 539,41 886,11 
 
Total 10.625,57 19.208,25 29.833,82 

*S-a ales pentru exemplificare luna noiembrie 2021 

Ponderea cheltuielilor de personal în total sume decontate de CAS Sibiu în anul 2021 

 

mii lei 

Denumirea unităţilor 
sanitare publice 

 
Sumele lunare contractate 

NOIEMBRIE 2021 
(influente cresteri 
salariale+servicii 

medicale) 
 

 
Total cheltuieli de 

personal efectuate de 
unitatile sanitare cu 

paturi in luna 
NOIEMBRIE 2021 

 
 

Pondere 
salarii in 

total sume 
decontate 

(%) 

 
SPITALUL CLINIC 

JUDETEAN DE URGENTA 
SIBIU 

21.591,40 
14.337,97 

 
66.41% 

 
SPITALUL DE PSIHIATRIE 

"DR.GH.PREDA"  SIBIU 
3.974,41 

3.580,32 
 

90.08% 

 
SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
SIBIU 

2.149,37 
1.624,19 

 
75.57% 

 
SPITALUL MUNICIPAL 

MEDIAS 
5.950,48 

4.629,29 
 

77.80% 

 
SPITALUL ORASENESC 

AGNITA 
602,82 

570,44 
 

94.63% 

 
SPITALUL ORASENESC 

CISNADIE 
1.124,64 

833,81 
 

74.14% 

 
SPITALUL CLINIC DE 

PEDIATRIE SIBIU 
4.698,41 

3.371,69 
 

71.76% 

 
SPITAL GENERAL CF 

SIBIU 
1.352,06 886,11 65.54% 

Total 41.443,59 29.833,82 71.99% 

 

 



9. CONSULTAȚII DE  URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI TRANSPORT SANITAR 

 

Această activitate a fost realizată în anul 2021 de către 3 furnizori autorizați/acreditați conform 

legii, astfel:                                                                                    

 lei 

Denumire furnizor 

Consultatii/km transport sanitar 
Valoare  decontata 

in anul 2021 Consultatii 
la domiciliu 

Transport sanitar 
neasistat(km) 

 
SC SANMED SRL 
 

0 222.658,09 
 

497.111,23 
 

SC CENTRUL 
MEDICAL DE ELITA 
MEDIAS 

0 175.848,62 406.580,59 

SC EUROMED 
AMBULANCE SRL 
(incepand cu data de 
01.08.2021) 

0 30.150,00 53.588,18 

 
TOTAL 

 
 428.656,71 957.280,00 

 

- costul mediu/consultație de urgență la domiciliu a fost de 0 lei, iar pe km de transport sanitar  
de 2,18 lei, pentru perioada de iarnă majorându-se cu 20%. 
 

 
10. ASISTENȚA CU MEDICAMENTE ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 

 

Această activitate a fost realizată în anul 2021 de către 56 societati farmaceutice, având în 

componență 176 de farmacii și oficine. 

 

În anul 2021, au fost eliberate prin farmaciile cu circuit deschis 1.102.402 rețete, pentru 204.610  

asigurați, valoarea totală fiind de 188.724.868,97 lei, din care: 

 

- pentru afecțiuni acute, 6.724.830,78 lei (4%) 

- pentru afecțiuni subacute, 3.088.294,52 lei (2%) 

- pentru afecțiuni cronice, 178.911.743,67 lei (94%) 

 

Din punct de vedere al categoriei de asigurat, suma de 188.724.868,97 lei se detaliază astfel: 

 



CATEGORIE ASIGURAT Valoare (lei) 

Pensionari 110.996.459,92 

Salariati 30.109.448,87 

Persoane cu handicap 14.389.095,11 

Copii pana la 18 ani 13.938.025,17 
Pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de pana 
la 1139 lei/luna inclusiv 

5.141.717,59 

Plata directa 3.690.251,11 

Co-asigurati 3.126.198,77 

Beneficiari ale altor legi speciale, altele decat cele specificate 942.842,82 

Beneficiari PNS 2.142.137,46 
Ajutor social 728.649,69 
Gravide/Lehuze 636.159,37 
Indemnizatii somaj 653.100,42 
Elevi/Ucenici/Studenti (18 – 26 ani) 827.804,04 

Liber profesionisti 250.745,44 

Alte categorii -  compensarea 
din lista, persoane care nu se incadreaza 
in categorii de asigurati specificate(personal monahal, arestati preventiv, persoane 
institutionalizate in unitati fara medic incadrat, etc.) 

343.473,83 

Revolutionari/Eroi martir 317.154,16 

Persoane persecutate din motive politice 247.819,91 

Veterani razboi 60.682,14 
Beneficiari ai formularelor 
europene emise in baza 
Regulamentului CEE nr. 1408/1971 

97.748,49 

Card european 1.149,21 

Personal contractual 84.205,45 
Total  188.724.868,97 

 

După proveniența prescrierii, suma de 188.724.868,97  lei este defalcată astfel: 

 

Tip asistenta 
medicala 

Nr. 
asigurati 

Nr. retete Valoarea (lei) 

Valoare 
medie/r

eteta  
(lei) 

Valoare 
medie/asi
gurat/an  

(lei) 
Medicina de 
familie 

185.065 882.927 59.957.818,89 67,91 323,98 

Ambulatoriul de 
specialitate clinic 

57.881 196.254 102.963.483,58 524,64 1.778,88 



 
Spital 

14.962 24.623 25.803.566,50 1.047,95 1.724,61 

 
TOTAL 

 1.103.804 188.724.868,97   

 

           În categoria asiguraților care au beneficiat de prescripții medicale cu valori  ridicate se 

încadrează următoarele cazuri: 

- tratament pentru Distrofia musculară Duchenne ( PNS 6.21) - 2.220.374,75 /bolnav tratat/an; 

- tratament pentru Boala Gaucher (G29) -1.118.936,00 / bolnav tratat/an; 

- tratament pentru Neuropatia optica ereditara Leber ( PNS 6.23) - 225.465,84 bolnav tratat/an; 

- tratament pentru afecțiuni reumatice: Psoriazis cronic sever (G 31 F) - 40.918,02 lei, Artrita juvenila 

(G31E) - 35.647,55 lei si Boala cronica inflamatorie intestinala/sindrom de intestin scurt (G31A) -

29.693,87 lei/bolnav tratat/an; 

- medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica 

virala C - 26 de pacienti au primit tratament fara interferon cu costuri medii/bolnav tratat/an de 

117.404,13 lei; 

- de medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum, eliberate prin farmaciile cu circuit 

deschis, au beneficiat  4.552 pacienti. Valoarea medicamentelor eliberate a fost 16.511.553,97 lei, cu 

un cost/bolnav/tratat/an de 3.627,32 lei. 

 

11. PROGRAME  NATIONALE DE SANATATE CURATIVE 

 

Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept  

scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice. 

Se adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei, deosebit de importante, din mai multe 

considerente, între care: 

 numărul mare de persoane afectate (diabet zaharat, afectiuni oncologice); 

 complexitatea patologiei, care afectează major supravietuirea si/sau calitatea vietii;    

 costurile crescute ale diagnosticului si tratamentului, costuri pe care persoanele nu si le-ar permite, 

în lipsa programelor nationale de sănătate (boli rare, boli oncologice). 

 Sumele aferente programelor naţionale de sănătate curative se alocă în baza contractelor încheiate 

distinct între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene. 

 În judeţul Sibiu, in anul 2021,  au fost  derulate de catre unitatile de specialitate (4 unitati sanitare 

cu paturi, 4 centre de dializa, 4 laboratoare de analize medicale si 52 de farmacii cu circuit deschis) 

urmatoarele programe : 



a) Programul national de boli cardiovasculare  - s-a asigurat finantarea  pentru 11 activitati din cadrul 

programului, derulat prin doua unitati sanitare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu (3 activitati, 

respectiv : implantare stimulatoare cardiace, defibrilatoare interne si chirurgie vasculara) şi SC Clinica 

Polisano SRL (10 activitati) . 

Au beneficiat de materiale sanitare in cadrul programului 1.113 pacienţi, cu un cost 

mediu/pacient de 9.313,27 lei, cheltuieli totale 10.365.673,81 lei. 

 

Cea mai costisitoare activitate derulata  a fost reprezentata de tratamentul  bolnavilor  cu 

stenoze aortice, declarati inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici 

transcateter cu un cost mediu de 105.977,25 lei/pacient. De aceasta activitate au beneficiat un numar 

de 61 pacienti  in  anul  2021, cu 24 pacienti mai mult ca in anul precedent. 

 

b) Programul national de oncologie  

     - cheltuielile cu medicamente specifice au fost de 48.492.302,79 lei din care 66,37% 

(32.183.941,545 lei) pentru asigurarea tratamentului ambulator prin farmaciile cu circuit deschis si 

33,63 % (16.308.361,25 lei)  pentru tratamentul in spital;  

- au fost tratati 2.526  pacienti cu un cost mediu/pacient/an de 19.197,27 lei. Dintre acestia 495 

au beneficiat de medicamente cu formular specific pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, cu un 

cost mediu/bolnav tratat/an de  84.677,99 lei; 

- serviciile de radioterapie in valoare de 10.032.640,00 lei au asigurat tratamentul pentru 745  

pacienţi, cu un cost mediu de 13.466,63 lei/pacient tratat.  

 

c) Programul naţional de tratament al bolilor neurologice – scleroza multipla: 

-  cheltuielile totale pentru activitatea curenta au fost in valoare de 1.770.134,05 lei, fiind tratati 56 

de pacienti, cu un cost mediu de 31.609,54 lei/bolnav. 

 

d)  Programul naţional de diabet – cheltuielile totale au fost de 45.734.715,69 lei, 

din care: 

- 42.287.259,10 lei pentru medicamente, acoperind necesarul pentru 21.209 pacienti cu un cost 

mediu/bolnav tratat/an de 1.993,84 lei. Un numar de 2.215 pacienti a  necesitat tratament cu 

insulina, 15.243 cu antidiabetice orale, iar 6.040 tratament mixt; 

- 3.010.266,00 lei pentru teste de automonitorizare  de care au beneficiat 82 de copii si 6.991 

adulti; 

- 136.434,33 lei  seturi  consumabile pentru pompele de insulina, pentru 25 pacienti; 



- 229.496,26 lei seturi  consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemica, pentru 30 

pacienti; 

- 71.260,00 lei  dozarea hemoglobinei glicozilate, pentru 3.046 pacienti. 

 

e) Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei - cheltuielile totale au fost de 

3.480.698,93 lei din care: 

- 3.431.343,55 lei pentru tratamentul a 25 pacienti cu hemofilie, cost mediu/bolnav tratat/an 

140.784,13 lei;   

- 49.355,38 lei pentru tratamentul unui pacient cu talasemie. 

 

f) Programul national de boli rare – prin care s-a asigurat medicatia pentru 52 de pacienti (30 

pacienti pe circuit inchis si 22 pacienti pe circuit deschis), cheltuielile  totale au fost in suma de 

13.404.294,01 lei ( 8.299.350,59 lei circuit inchis si 5.104.943,42 lei circuit deschis). 

În cadrul bolilor rare se regaseste si distrofia musculara Duchenne, cu cel mai ridicat cost al 

tratamentului,  costul mediu/bolnav/an  pentru cei 2 copii aflati in evidenta fiind de 2.220.374,75 lei.  

 

g) Programul naţional de boli endocrine, tratamentul osteoporozei  - au beneficiat 89 pacienţi, cu 

un cost mediu de 232,87 lei/bolnav tratat/an, cheltuiala totala fiind de 20.725,71 lei. 

 

h) Programul naţional de ortopedie – au fost trataţi 233 pacienti ( mai mult cu 125 de pacienţi 

comparativ cu anul 2020) cu un cost mediu de 4.864,69 lei/pacient, cheltuiala totala fiind de 

1.133.472,93 lei. 

 

i) Programul naţional de transplant – tratamentul posttransplant au beneficiat de medicamente, 

prin farmaciile cu circuit deschis, 66 de pacienţi, cu un cost mediu de 9.689,48 lei /bolnav 

tratat/an, cheltuiala totala fiind de 639.505,67 lei. 

 

j) Programul naţional de supleere a funcţiei renale – au fost dializati 499 pacienti cu un cost 

mediu/bolnav tratat/an de 60.881,97 lei, cheltuiala totala fiind de 30.380.102,96 lei. 

 
Au beneficiat de medicamente eliberate in baza contractelor cost-volum incheiate intre  Casa 

Nationala de Asigurari de Sanatate si detinatorii de autorizatie de punere pe piata sau reprezentantii legali 

ai acestora:  

- 161 pacienti cu afectiuni oncologice, cost mediu/bolnav tratat  118.402,70 lei, cu o cheltuiala totala  

de 19.062.834,71 lei; 



-10 pacienti cu purpură trombocitopenică imună cronică,  cost mediu/bolnav tratat de 82.408,64 

lei, cheltuiala totala fiind de  824.086,38 lei; 

- 2 pacienti cu purpură trombotica dobandita (activate derulata din anul 2021 de Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta Sibiu),  cost mediu/bolnav tratat de 838.447,76 lei, cheltuiala totala de  1.676.895,51 

lei; 

- 6 pacienti cu scleroza multipla, cost mediu/bolnav tratat de 88.530,86 lei, cheltuiala totala fiind de 

531.185,13 lei. 

 

12. CONTROLUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI 

DISPOZITIVE MEDICALE 

 

Planul de control pentru anul 2021 a fost intocmit in luna decembrie 2020, fiind luat in calcul 

numarul contractelor aflate in derulare in decembrie 2020. Pentru furnizorii de dispozitive medicale, la 

elaborarea planului de control s-a tinut cont de contractele cu furnizorii care au puncte de lucru in Sibiu. 

In anul 2021, structura de control a Casei de Asigurari de Sanatate Sibiu a efectuat un numar de 

397 controale la furnizorii de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale, aflati in relatie 

contractuala cu institutia noastra, astfel: 

 

Nr.  
crt. 

Domeniul controlat 

Nr. furnizori 
aflati in 
relatie 

contractuala 
cu CAS 

Nr. 
controale 

prevazute in 
planul de 
control 
anual 

Nr. total de 
controale 

realizate in 
perioada de 
raportare 

din care: 

T
em

atice 

O
p

erative 

In
op

inate 

A 
Controale la furnizorii de 
servicii medicale 

517 146 397 146 224 27 

1 Asistenta medicala primara 234 57 256 57 178 21 

2 
Ambulatoriu de 
specialitate clinic 

50 16 21 16 1 4 

3 
Ambulatoriu de 
specialitate paraclinic 

21 5 24 5 19 0 

4 
Ambulatoriu de 
specialitate stomatologic 

112 30 30 30 0 0 

5 
Asistenta medicala 
spitaliceasca 

13 2 14 2 10 2 

6 
Sanatorii si preventorii - 
Unitati sanitare cu paturi 

0 0 0 0 0 0 

7 
Asistenta medicala de 
urgenta si transport sanitar 

2 1 1 1 0 0 

8 
Ingrijiri medicale la 
domiciliu 

3 2 2 2 0 0 



9 
Asistenta medicala de 
recuperare-reabilitare 

7 2 2 2 0 0 

10 Furnizori de medicamente 56 18 18 18 16 0 

11 Dispozitive medicale 
9- puncte 

lucru Sibiu 
3 3 3 0 0 

12 
Programe nationale de 
sanatate  

10- din 
care 4 
spitale 

10 10 10 0 0 

  
TOTAL 
 

517 146 397 146 224 27 

  

În urma controalelor au fost aplicate 259 avertismente scrise și a fost recuperată suma totală de 

126.918,09 lei. 

 

13. CARDURI SI FORMULARE EUROPENE 

 

În anul 2021, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu a emis un număr de 5.270 carduri europene de 

asigurări sociale de sănătate și a prelucrat un număr de 6.786 formulare europene. 

 Au fost efectuate plăți pentru serviciile medicale de care au beneficiat asigurații sibieni în statele 

membre UE, în valoare de 21.706.807 lei. 

 

14. CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE  

 

Numărul mediu lunar de certificate de concediu medical procesate în anul 2021 a fost  de  

12.725,  media lunară decontată fiind de 12.526.612. lei.  

 
          15.  PLĂȚI EFECTUATE IN CONTEXTUL GENERAT DE EPIDEMIA COVID 19 
 

a) Situatia centralizata privind platile efectuate in contextul pandemiei COVID-19 este urmatoarea: 
 

  

Tip asistenta medicala Total plati efectuate (LEI) 

Cabinete de medicina de familie – activitate monitorizare 1.116.045,00 
Cabinete de medicina de familie – activitate vaccinare 1.002.875,00 
Spitale – activitate vaccinare 98.975,00 

TOTAL GENERAL 
 

2.217.895,00  
 

 
 
 
 
 



CONCLUZII 
 
Preocuparea fundamentală a Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Sibiu este de a furniza 

servicii administrative de un nivel calitativ superior, cu reducerea impactului negativ asupra asiguraţilor şi 

partenerilor nostri contractuali - furnizori de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale prin 

respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe privind responsabilitatea socială, de a satisface cerinţele 

asiguraţilor şi de a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate.  

Se poate aprecia că activitatea desfăşurată de către Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu în perioada 

01.01.2021 – 31.12.2021 a fost corespunzătoare, toate obiectivele generale şi specifice ale acesteia fiind 

îndeplinite, la nivelul asumării acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificari si completari, ale Statutului propriu şi ale Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare.  

Raportat la modificările legislative în domeniu care au produs efecte pe parcursul anului 2021 şi la 

activităţile desfăşurate, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Sibiu a colaborat eficient cu celelalte 

structuri ale sistemului de sănătate de la nivelul judeţului Sibiu, respectiv cu Direcţia de Sănătate Publică, 

Colegiul Medicilor şi Consiliul Judeţean. Un rol important în desfăşurarea activităţii l-a constituit sprijinul 

permanent de care a beneficiat Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Sibiu în relaţia cu Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate, precum şi bunele relaţii de colaborare cu instituţiile din judeţ. 

 
 
 
 

Director general, 

Angelica Cojocariu 


