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 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor este insituţie publică de interes local, cu 
personalitate juridică fără scop lucrativ cu buget propriu în subordinea C.N.A.S. şi 
care  are ca prinicipal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate 
a sistemului de asigurări de sănătate la nivel local. 
 Casa de Asigurări de sănătate Bihor aplică politica şi strategia generală a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de 
sănătate. 
 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor are următoarele organe de conducere: 
 Consiliul de Administraţie 
 Preşedinte-Director General. 
In structura funcţională Casa de Asigurări de Sănătate Bihor are trei direcţii: 
 Direcţia Economică 
 Direcţia Relaţii Contractuale 
 Medic Sef, 
 care se află sub directa coordonare a Preşedintelui-Director General 
 Serviciul Buget financiar contabilitate 
 Serviciul Resurse Umane, formulare europene- juridic, relaţii publice- 
purtătător de cuvânt. 
 Birou Administrare Creanţe. 
Fiecare din aceste direcţii au în strucutura lor servicii şi compartimente. 
 In afara celor trei direcţii în structura funcţională a C.A.S. Bihor mai sunt în 
subordinea Preşedintelui Director General 
 Serviciul Resurse Umane, Juridic şi contencios, Formulare europene, Relaţii cu 
Publicul şi Purtător de cuvânt. 
 Compartiment control 
 Compartiment Tehnologia Informaţiei. 
Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii  
sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru 
asiguraţi. 
 Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt: 



- protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală 
sau accident. 

- Asigurarea protecţiei asiguratului în mod universal, echitabil şi 
nediscriminator în condiţiile utilizării eficiente a Fondului social unic de 
sănătate. 

In vederea realizării directivelor 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. 
In anul 2014 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a avut un buget de venituri  
de 399 067 290 lei constituit din următoarele surse: 
 -contribuţii asigurări 303 710 000 
 -venituri nefiscal -166 000 lei 
Bugetul de cheltuieli în anul 2014 a fost de 625 946 480 lei . 
Cea mai mare pondere în cadrul cheltuielilor bugetare în total plăţi efectuate în 
anul 2014, în funcţie de principalele domenii finanţate din bugetul C.A.S.Bihor 
sunt : 
- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi  239 911 080 lei (40,43%) 
- medicamente cu şi fără contribuţie personală 178 797 290 (30,17%) 
- servicii medicale în ambulator 82 518 930 (13,92%) 
- medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în cadrul 

programelor naţionale de sănătate cu scop curativ 69 471 590 lei(11,72%) 
 

Medicina primară 
  
 Casa judeţeană de asigurări de sănătate a încheiat un număr de 380 contracte cu 
furnizorii de servicii medicale de asistenţă primară. 
 Bugetul alocat asistenţei medicale primare în anul 2014 a fost de 41 947 300 
lei. 
 In anul 2014 au fost înscrişi pe listele medicilor de familie 493 458 asiguraţi 
din care 271 198 în mediul urban şi 222 260 în mediul rural. 
 In judeţul Bihor funcţionează un număr de 24 Centre de Permanenţă în care 
prestează medici de familie aflaţi în relaţie contractuală  cu C.A.S.Bihor. Bugetul 
alocat Centrelor de Permanenţă a fost de 382 420 lei. 



 
Servicii medicale spitaliceşti 
In anul 2014 C.A.S.Bihor a încheiat contracte de furnizare servicii medicale 

spitaliceşti cu un număr de 21 unităţi sanitare  cu paturi. 
Din cele 21 spitale 11 sunt spitale publice iar 10 sunt spitale private. Ele 

efectuează atât servicii de spitalizare continuă cât şi servicii de spitalizare de zi. Din 
cadrul spitalelor private un număr de 9 spitale efectuează numai servicii de spitalizare 
de zi. 

In anul 2014 bugetul alocat unităţilor sanitare spitaliceşti a fost de 235 312 630 
lei. 

Servicii medicale paraclinice. 
 
In anul 2014 C.A.S.Bihor a încheiat contracte cu un număr de 16 furnizori de 

analize medicale. Valoarea acestor contracte s-a ridicat la suma de 4.066 851 lei. 
Totodată s-a încheiat contracte cu 17 furnizori de radiologie şi imagistică medicală, a 
căror valoare s-a ridicat la suma de 3.742 805 ,26 lei 

Valoarea totală contractată în anul 2014 pentru servicii paraclinice a fost de 
7.809.656.35 lei. 

Servicii Recuperare şi reabilitare a sănătăţii  
 
 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a încheiat în anul 2014 contracte cu un 
număr de 17 furnizori de servicii de recuperare şi reabilitare a sănătăţii şi cu 2 
furnizori de acupunctură. Valoarea totaă a contractelor încheiate a fost de 7.288.000 
lei. 
 
 Ingrijiri la domiciliu  
 
 In anul 2014 au fost încheiate contracte de asistenţă medicală la domiciliu cu 
un număr de 10 furnizori, autorizaţi şi evaluaţi. Bugetul alocat acestui domeniu a fost 
în valoare de 890.000 lei. Au fost emise un număr de 704 decizii de îngrijire la 
domiciliu pentru un număr de 704  asiguraţi  aflaţi în diferite stadii ale afecţiunilor de 
care suferă. 
 
 Dispozitive medicale  
 
 In anul 2014 au fost încheiate contracte cu 72 furnizori de dispozitive medicale  
emiţânduse un număr de 7266 decizii de dispozitive medicale cu o valoare de 
5.369.897 lei. 
Cele mai multe solicitări la dispozitive medicale sunt: 

1. echipamente pentru oxigenoterapie-2367 
2. Dispozitive pentru proteze stomi-1767 
3. Dispozitive pentru incontinentă urinară-862 
4. Dispozitive de protezare auditivă-836 



 
La capitolul  decontări concedii medicale din F.N.U.A.S.S. în cursul anului 
2014 s-au decontat concedii medicale a căror valoare însumată este de 
17.600.000 lei. 
 
Consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 
Eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 
ambulatoriu s-a făcut prin 301 farmacii şi 189 furnizori de servicii de 
medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S.Bihor. 
Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a decontat contravaloarea medicamentelor 
cu şi fără contribuţie personală eliberate de farmacii în sumă de 161.888.880 
lei din care: 
 -156 905 287 lei activitate curentă 
 -4.980 652 lei pentru medicamente 40% eliberate pensionarilor cu pensie 
sub 700 lei 
 -2.940 lei personal contractual din unităţile sanitare. 
Din valoarea utilizată lunar 30% reprezintă consumul de medicamente cu 
contribuţie personală. 
 Gradul de acces al asiguraţilor la medicamente în tratamentul 
ambulatoriu a fost 100%. 
 
 Programe naţionale 
 
 In anul 2014 s-au încheiat contracte de furnizare de  servicii 
medicamente şi materiale sanitare în cadrul programelor naţionale de sănătate 
cu 4 unităţi sanitare prin care se derulează un număr de 10 programe naţionale 
de sănătate. Valoarea serviciilor raportate în anul 2014 a fost de 19 649 578,30 
lei pentru următoarele programe de sănătate: 
 -Oncologie-11 491 524,65 lei 
 -Daibet zaharat-medicamente-62.941,56lei  
       -materiale -20 342,08 lei 
 -Ortopedie-1 907,648,48 lei 
 -Endocrinologie-7.466,94 lei 
 -Cardiovasculare-524,935,74 lei 
 -Reconstituire mamară-68892,36 lei 
 -Hemofilie şi talasemie-1 609 814,73 nlei 
 -Hemoglobină glicată-17.887 lei 
 -PET/CT -2.672 000 lei. 
Comisia de experţi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru 
implementarea subprogramului de monitorizare activă a terapiilor specifice 
oncologice ( investigaţii PET/CT) au aprobat un număr de 212 dosare. 



In anul 2014 s-au încheiat 189 de contracte de furnizare de medicamente şi 
materiale sanitare în ambulatoriu. 

Valoarea realizată în eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare 
prescrise în bolile cronice din cadrul Programelor naţionale de sănătate cu scop 
curativ în tratamentul ambulatoriu şi decontată a fost de 55 397 380,31 lei repartizată 
pe bolile cronice astfel: 

- diabet zaharat-32 628.925,97 lei 
- oncologie- 16 481 964,29 lei 
- scleroză laterală omiotrofică-66 511,71 lei 
- mucoviscidoză copii-53 892 lei 
- teste automonitorizare copii- 89 940 lei 
- teste automonitorizare adult-3.872 923,90 lei 
- endocrine- 8 221,90 lei. 

 
In anul 2014 s-au încheiat contracte de furnizare medicamente şi materiale sanitare în 
ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate cu 4 unităţi sanitare: 
 -Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 
 -Spitalul Clinic Municipal „ Gavril Curteanu” Oradea 
 -Spitalul Pelican 
 -Spitalul Municipal Marghita. 
S-a încheiat un număr de 3 contracte pentru dozarea hemoglobinei glicozilate: 
 -Spitalul Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea 
 -Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 
 -Spitalul Municipal Salonta. 
In anul 2014 au fost un număr de 16 352 solicitări de CEASS. 
In anul 2014 s-au eliberat un număr de 9809 formulare europene necesare cetăţenilor 
români care se deplasează în ţări ale Uniunii Europene. 
 In anul 2015 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor va continua munca pusă în 
slujba asiguratului şi va încerca să asigure un acces cât mai mare, la cât mai multe şi 
mai diversificate servicii medicale. 
 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor va implementa noi proiecte de 
informatizare. 
 -Extinderea reţetei electronice la toate tipurile de prescriere. 
 -Bilete de trimitere şi concedii medicale în format electronic. 
 -Extinderea Dosarului Electronic de Sănătate pentru toate tipurile de servicii. 
 
 
  Preşedinte - Director General 
  Dr. Ionuţ Gheorghe 
 
  
 



  
  


