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În anul 2016, bugetul alocat sistemului de asigurări sociale de 
sănătate în judeţul Suceava, pentru acordarea serviciilor medicale şi 
farmaceutice de catre furnizorii aflati in relatie contractuala cu CAS Suceava 
a fost de 449.039.640 lei, in crestere cu 6,3% comparativ cu cel alocat în 
anul 2015, în valoare de 420.823.510 lei.  

 
Bugetul alocat medicamentelor in anul 2016 a fost de 134.699.960 lei 

si a permis Casei de Asigurări de Sănătate Suceava să asigure eliberarea 
continuă, pe tot parcursul anului, a medicamentelor compensate si gratuite 
prin cele 143 unităţi farmaceutice din judeţ cu care am avut încheiate 
contracte.  

 
Bugetul alocat serviciilor medicale spitalicesti a fost in anul 2016 in 

valoare de 172.385.000 lei, mai mare cu 5,4% fata de cel din anul 2015, in 
valoare de 162.961.000 lei, a permis acordarea asistenţei medicale 
spitalicesti pe tot parcursul anului. Suplimentar, a fost alocata suma de 
28.174.000 lei pentru acordarea cresterilor salariale prevazute de OUG nr. 
35/2015, OUG nr. 20/2016 si OUG nr. 43/2016 pentru personalul incadrat in 
unitatile sanitare publice aflate in relatie contractuala cu CAS Suceava. 

 
  Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2016 a fost de 5.205.000 
lei a permis institutiei noastre, sa elibereze asiguratilor un numar de 6.870 
decizii pentru obtinerea dispozitivelor medicale.  
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   CAS Suceava a încheiat în anul 2016 cu furnizorii de servicii medico-
farmaceutice un număr de 857 contracte, pe tipuri de furnizori fiind 
repartizate astfel: 
 

- Medicina primară – 283 
- Ambulatoriu de specialitate clinic – 109 
- Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 27  
- Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 13 
- Asistenta medicala dentara - 55 
- Îngrijiri la domiciliu – 5 
- Asistenţă medicală spitalicească – 15 
- Furnizori de medicamente (Farmacii) – 143 
- Furnizori de dispozitive medicale – 65 
- Furnizor transport sanitar neasistat - 1 

 
Programe Nationale de Sanatate: 
- pentru Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4 
-pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei 

glicozilate) - 3 
- pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis  - 131 
- pentru servicii medicale de dializa - 3 

 
 Referitor la plăţile efectuate de CAS Suceava, pentru serviciile 
prestate/medicamentele eliberate către asiguraţi, în baza actelor 
aditionale/contractelor  încheiate de CAS Suceava cu furnizorii de servicii 
medico-farmaceutice, s-a achitat în anul 2016 suma de 454.896.419 lei, din 
care, pe tipuri de asistenta medicala, platile efectuate au fost urmatoarele: 
 

Pentru medicamente cu si fără contributie personală s-au efectuat plăţi 
în sumă totală de 105.432.825 lei. Valoarea medicamentelor eliberate în 
regim gratuit şi compensat în anul 2016 pe asigurat este de 184,96 lei.  

Acest subcapitol reprezintă 23,18% din totalul serviciilor medicale 
decontate.   

Pentru medicamente pentru boli cronice utilizate în programe de 
sănătate s-au efectuat plăţi în sumă de 36.988.689 lei, reprezentând 8,13% 
din totalul serviciilor medicale decontate. S-au achitat medicamente eliberate 
în cadrul următoarelor programe de sănătate: 
-   Tratamentul bolnavilor pentru boli rare - în sumă de 244.639 lei; 
-   Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - în sumă de 20.632.232 lei ; 
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-   Tratamentul starii posttransplant - în sumă de 1.053.524 lei;  
-   Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice - în sumă de 12.876.740 
lei; 
- Tratamentul pacientilor cu afectiuni oncologice – cost volum - în sumă de 
989.948 lei;  
- Tratamentul bolnavilor cu hemofilie si talasemie - în sumă de 1.125.619 
lei;   
-  Tratamentul bolnavilor cu afectiuni endocrine - în sumă de 65.987 lei. 

 
Pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele nationale cu 

scop curativ s-au efectuat plăţi în sumă de 3.455.263 lei, reprezentând 0,76% 
din totalul serviciilor medicale decontate. S-au achitat medicamente eliberate 
în cadrul următoarelor programe de sănătate: 

- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - în sumă de 3.007.226  lei; 
- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat pompe de insulină si 

materiale  consumabile - în sumă de 18.446 lei; 
- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni ortopedice - în sumă de 363.437 

lei; 
-  Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare - în sumă de 

10.392 lei; 
- Tratamentul bolnavilor beneficiari de diagnostic si tratament cu 

ajutorul aparaturii  
de înaltă performantă - în sumă de 55.762 lei.  

 
Pentru servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală s-au 

efectuat plăti în sumă de 27.487.520 lei reprezentînd 15,43% din totalul 
serviciilor medicale decontate. 

Pentru dispozitive si echipamente medicale s-au efectuat plăti în sumă 
de 4.741.000 lei reprezentând 1,04% din totalul serviciilor medicale 
decontate. 

Pentru asistentă medicală primară s-au înregistrat plăti în sumă de 
39.117.899 lei, reprezentind  8,60% din totalul serviciilor medicale 
decontate  

În anul 2016, furnizorii de asistenţă medicală primară au realizat un 
număr de 4.714.719,38 puncte per capita şi 8.585.490,50 puncte per serviciu. 
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Numărul de asigurati înregistrati la 31.12.2016 este de 498.189 si numărul 
de beneficiari ai pachetului minimal este de 95.670. 

Pentru asistenta medicală de specialitate s-au înregistrat plăti în sumă 
de 20.970.000 lei reprezentind 4,61 % din totalul serviciilor medicale 
decontate.  

În anul 2016 s-a acordat un număr total de 477.877 consultatii, din 
care un număr de 167.315 îl reprezintă serviciile dintre acestea 11.140 fiind 
servicii conexe si 55.818 urgente.  

Pentru asistenţă medicală stomatologică s-au efectuat plăţi în sumă de 
1.478.160 lei pentru 15.558 servicii medicale stomatologice. Acest 
subcapitol reprezintă 0,32% din totalul serviciilor medicale decontate.  

Pentru servicii medicale paraclinice s-au înregistrat plăti în sumă de 
9.858.200 lei reprezentînd 2,17 % din totalul serviciilor medicale decontate.  

S-au efectuat un număr de 611.533 investigatii de specialitate dintre 
care 464.272 investigatii paraclinice recomandate de medicii de familie şi 
147.261 investigatii paraclinice recomandate de medicii din ambulatoriu de 
specialitate.  

Pentru asistenta medicală de recuperare s-au înregistrat plăti în sumă 
de 2.286.130 lei reprezentînd  0,50 % din totalul serviciilor medicale 
decontate.    

Pentru servicii de urgentă prespitalicesti si transport sanitar s-au 
efectuat plăti în sumă de 30.000 lei, reprezentând 0,01% din totalul 
serviciilor medicale decontate. Au fost raportate si decontate servicii de 
transport pentru 16.667 km. 

Pentru asistentă medicală spitaliceasca s-au înregistrat plăti în sumă 
de  193.057.008 lei reprezentînd  42,44% din totalul serviciilor medicale 
decontate 
            La spitale cu plata pe baza de tarif caz rezolvat, sistem DRG au fost 
externati în anul 2016 un număr de 97.011 bolnavi. La spitalele de cronici şi 
sectii (compartimente de cronice din cadrul spitalelor) s-au externat un 
număr de 7.590 bolnavi şi au fost realizate un număr de 131.804 zile de 
spitalizare.  

Pentru îngrijiri medicale la domiciliu s-au înregistrat plăti în sumă de 
366.120 lei reprezentând 0,08 % din totalul serviciilor medicale decontate. 
Au fost raportate un număr de 30.893 servicii pentru un număr de 378 
cazuri.  
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Pentru prestatii medicale acordate într-un stat membru UE s-au 
înregistrat plăti în sumă de 9.627.605 lei reprezentând 2,12% din totalul 
serviciilor medicale decontate. 

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, începând cu 01.01.2007, persoanele asigurate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate din România pot beneficia, în situaţia 
deplasării pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, 
de cardul european de asigurări sociale de sănătate, in anul 2016 fiind 
eliberate 6.158 carduri europene.  

 
În anul 2016, prin aplicarea Regulamentelor Uniunii Europene CEE 

nr. 1408/71 şi nr. 574/72, CAS Suceava a eliberat, la solicitarea asiguraţilor 
sau a instituţiilor competente din ţările Uniunii Europene, un număr de 708 
formulare europene. 

În anul 2016 CAS Suceava a eliberat 13 formulare E 112 (S2), prin 
care pacientii pot efectua tratament in strainatate, acestia adresandu-se unor 
unităţi sanitare din Italia, Austria si Germania.  

In cazul decontarii serviciilor medicale obtinute in statele UE de catre 
asiguratii romani beneficiari de card european (sau Certificat provizoriu de 
inlocuire pentru Cardul European) sau de formulare europene (E 106, E 121 
si E 112), in anul 2016, CAS Suceava a decontat 1.314 solicitari. Suma 
decontata de CAS Suceava pentru servicii medicale de care au beneficiat 
asiguratii romani in statele UE (cele mai multe in Austria, Belgia, Germania, 
Marea Britanie, Spania, Italia), conform acestor solicitari, a fost de 
9.627.605,13 lei. 

 
Referitor la cardurile nationale de asigurari sociale de sanatate, din 

cele peste 420.000 de carduri nationale tiparite pentru persoanele asigurate 
din judetul Suceava, pana la finele anului 2016 au fost returnate de către 
operatorul de servicii poştale institutiei noastre un numar de 22.265 carduri 
nationale, care nu au putut fi inmanate beneficiarilor. 

Din aceste carduri nationale returnate de operatorul postal la sediul 
CAS Suceava, pana la finele anului 2016 institutia noastra a distribuit un 
numar de 12.793 carduri nationale persoanelor asigurate care le-au solicitat.  

In anul 2016 au fost eliberate 4.012 adeverinte de inlocuire a cardului 
national, pentru asiguratii care au pierdut/deteriorat cardul si 2.955 
adeverinte inlocuitoare pentru asiguratii care refuză în mod expres, din 
motive religioase sau de conştiinţă acest card. De asemenea, in acelasi 
interval institutia noastra a eliberat 11.878 adeverinte care atesta calitatea de 
asigurat pentru cei care nu au primit cardul national. 
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 În anul 2016 un număr de 1.157 persoane s-au adresat 
Compartimentului Relatii Publice al CAS Suceava, din care 857 persoane au 
fost în audienţă, 169 persoane au trimis petiţii şi 131 persoane au apelat 
numarul de telefon gratuit Tel Verde, cele mai multe solicitări facand 
referire la modalităţi de asigurare în sistemul social de sănătate, carduri 
europene de asigurări sociale de sănătate, formulare europene, carduri 
nationale de asigurari de sanatate si dispozitive medicale. 
 

Activitatea de control s-a desfăşurat în baza unui Planului de control 
pe anul 2016 avizat de către Directia Generala Monitorizare, Control si 
Antifrauda a C.N.A.S. Bucureşti si aprobat de către Preşedintele Director 
General al C.A.S. Suceava.  

 
În anul 2016 au fost efectuate un numar de 255 actiuni de control la 

furnizorii in contract cu CAS Suceava, din care 218 controale tematice si 37 
controale operative.  

In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii 
medicale/medicamente, pentru nerespectarea clauzelor contractuale s-au 
dispus 333 masuri si a fost imputata o suma totala de 1.340.028,21 lei. 
 
 Pe tipuri de furnizori de servicii medico-farmaceutice situatia 
controalelor efectuate se prezinta astfel: 
Medici de familie 
 In anul 2016 s-au efectuat 101 actiuni de control, din care 95 
controale tematice si 6 controale operative la medicii de familie. 

  
Ambulatoriul de specialitate clinic 

In anul 2016 s-au efectuat 36 actiuni de control la medicii din 
ambulatoriul 

de specialitate, din care 35 actiuni de control tematic si 1 actiune de control 
operativ.  
  
Ambulatoriul de specialitate paraclinic (laboratoare de analize, radiologie, 
imagistica medicala); 

In anul 2016 s-au efectuat 16 actiuni de control la acest tip de 
furnizori, din care 9 controale tematice si 7 controale operative. 
 
Ambulatoriul de specialitate stomatologie 

 In anul 2016 s-au efectuat 16 actiuni de control tematic. 
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Asistenta medicala spitaliceasca  

In anul 2016 s-au efectuat 12 actiuni de control la spitale, din care 5 
controale tematice si 7 controale operative.  
 
Ingrijiri medicale la domiciliu  

In anul 2016 s-au efectuat 2 actiuni de control tematic.  
 
Asistenta medicala de recuperare –reabilitare 

In anul 2016 s-au efectuat 5 actiuni de control tematic. 
 
Furnizori de medicamente 

In anul 2016 s-au efectuat 56 actiuni de control, din care 48 controale 
tematice si 8 controale operative. 
 
Furnizori de dispozitive medicale 

In anul 2016 s-au efectuat 6 actiuni de control, din care 3 controale 
tematice si 3 controale operative. 
  
In cazul furnizorilor care deruleaza programe nationale de sanatate s-au 
efectuat 5 actiuni de control operativ. 
 

Comparativ cu anul 2015, numarul controalelor la furnizorii de 
servicii medico-farmaceutice a crescut in anul 2016, de la 243 actiuni de 
control in anul 2015, la 255 actiuni de control in anul 2016.  
 
   
   PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,           
                                       EC. VICTOR CRISTI BLEORTU                        
 


