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În anul 2021 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 707.611.260 lei in crestere cu 10%
comparativ cu cel alocat în anul 2020. Suplimentar, a fost alocata suma de 249.599.670
lei alocata spitalelor pentru plata cresterilor salariale ale personalului încadrat în unităţi
sanitare publice aflate in relatie contractuala cu CAS Suceava.
Pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie, inclusiv monitorizarea
pacientilor infectati cu virusul SARS-Cov 2 si vaccinarea pacientilor, s-a alocat suma de
70.287.460 lei, pentru cele ale medicilor specialisti din ambulatoriile de specialitate suma
a fost de 49.571.000 lei, pentru analizele de laborator si cele de inalta performanta (CT,
RMN) suma a fost de 22.320.510 lei, pentru transportul sanitar neasistat bugetul alocat a
fost de 909.000 lei, iar pentru serviciile medicale spitalicesti, bugetul a fost de
232.201.690 lei.
Fondul alocat dispozitivelor medicale in anul 2021 a fost de 5.184.000 lei a
permis institutiei noastre, sa elibereze asiguratilor un numar de 7.155 decizii pentru
obtinerea dispozitivelor medicale.
La finele anului 2021, Casa de Asigurări de Sănătate Suceava avea încheiate un
număr de 880 contracte/acte adiţionale pentru furnizarea serviciilor medicale,
farmaceutice şi dispozitivelor medicale în conformitate cu prevederile H.G. nr. 696/2021
pentru aprobarea Contractului cadru aferent anilor 2021-2022 cu modificările și
completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a contractului
cadru aprobate prin Ordinul MS/CNAS 1068/627/2021, cu modificările şi completările
ulterioare.
Pe domenii de asistență medicală, situația furnizorilor cu care s-au încheiat acte
adiționale/contracte până la data de 31.12.2021, se prezintă astfel:
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Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

Domeniul de asistenţă
Medicina primară
Centre de permanenta
Monitorizare Covid
Vaccinare pacienti la medicii de familie
Ambulatoriul de specialitate clinic
Ambulatoriul de specialitate paraclinic
Ambulatoriul de specialitate de recuperare
Asistența medicală stomatologică
Îngrijiri la domiciliu
Asistența medicală spitalicească
Furnizori de medicamente (farmacii)
Furnizori de dispozitive medicale
Furnizori de transport sanitar neasistat
TOTAL:

Număr de acte
adiționale/contracte
252
21
132
59
108
25
13
56
4
17
127
64
2
880

Programele de sănătate derulate prin unități spitalicești se desfășoară urmare a 4
contracte încheiate cu furnizori de asistență medicală spitalicească.
Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) se desfaşoară în
cadrul a 3 contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice.
Programele de sănătate derulate prin farmacii cu circuit deschis se desfăşoară ca
urmare a contractelor încheiate cu 124 furnizori de servicii farmaceutice.
Serviciile medicale de hemodializă și dializă peritoneală se desfășoară ca urmare a
contractelor încheiate cu 3 furnizori de servicii de specialitate.
În total s-au încheiat 1.014 contracte/acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale
și medicamente.
Baza materială necesară derulării acţiunilor asistenţei medicale a populaţiei a fost
asigurată până la finele anului 2021 prin indicatorii economico-financiari repartizaţi prin
bugetul de venituri și cheltuieli aprobat până la 31.12.2021 din credite bugetare și din
credite de angajament.
Conform plăților din efectuate in anul 2021 pentru servicii medicale și medicamente
creditele deschise în sumă totală de 687.083.688 lei s-au utilizat în proporție de 99,99%.
Sumele au fost folosite pentru plata serviciilor medicale și farmaceutice precum și a
dispozitivelor medicale, servicii raportate ca realizate până la 30.11.2021 cu încadrarea
în valorile lunare de contract încheiate cu furnizorii de servicii medicale, farmaceutice și
de dispozitive medicale în această perioadă.
Pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală s-au efectuat plăţi în sumă totală
de 133.853.827 lei. Valoarea medicamentelor eliberate în regim gratuit şi compensat în
anul 2021 pe asigurat a fost de 370,21 lei. Pentru medicamente specifice bolilor cronice
cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ s-au efectuat plăţi în sumă
de 119.817.467 lei, reprezentînd 17,45 % din totalul serviciilor medicale decontate. S-au
achitat medicamente eliberate în cadrul următoarelor programe de sănătate:
-

Tratamentul bolnavilor pentru boli rare în sumă de 8.858.311 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat în sumă de 41.372.809 lei ;
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-

Tratamentul stării posttransplant in sumă de 894.880 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice în sumă de 35.428.847 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu hemofilie în sumă de 3.188.954 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu boli endocrine în sumă de 7.119 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice cuprinşi în programul costvolum în sumă de 21.255.521 lei;

-

Tratamentul bolnavilor inscrisi in programul pentru boli rare (alte medicamente
cu circuit inchis) cost-volum în sumă de 8.811.026 lei.

Pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ sau efectuat plăţi în sumă de 5.783.208 lei, reprezentînd 0,84% din totalul serviciilor
medicale decontate. S-au achitat materiale sanitare achiţionate/eliberate în cadrul
următoarelor programe de sănătate:
-

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat în sumă de 3.557.249 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat - pompe de insulină și materiale
consumabile în sumă de 1.030.665 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni ortopedice în sumă de 635.517 lei;

-

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare în sumă de 454.399 lei;

-

Tratamentul bolnavilor beneficiari de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii
de înaltă performanță în sumă de 105.378 lei.

Pentru servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală s-au înregistrat plăți
în sumă de 32.388.230 lei reprezentând 10,93% din totalul serviciilor medicale decontate.
Au fost raportate un număr de 97.176 servicii pentru un număr de 404 pacienți.
Pentru asistenţa medicală acordata in unitatile sanitare spitalicesti s-au înregistrat
plăţi în sumă de 232.360.260 lei reprezentînd 33,83% din totalul serviciilor medicale
decontate.
În cursul anului 2021 s-au înregistrat un număr de 65.556 bolnavi externaţi.
La spitale cu plata pe bază de tarif caz rezolvat, sistem DRG şi tarif mediu pe caz
rezolvat au fost externaţi un număr de 60.582 bolnavi.
La spitalele de cronici şi secţii (compartimente de boli cronice din cadrul
spitalelor) s-au externat un număr de 4.974 bolnavi şi au fost realizate un număr de
140.586 zile de spitalizare.
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
2021 fiind eliberate 4.423 carduri europene.
În anul 2021, 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 3.054 formulare europene.
În anul 2021 CAS Suceava a eliberat un numar de 12 formulare E 112 (S2), prin
care pacientii au efectuat tratament in strainatate, acestia adresandu-se unor unităţi
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sanitare din Italia, Belgia, Austria si Germania. Aceste formulare au fost acordate pentru
pacienti cu afectiuni dermatologice, oftalmologice si ale sistemului circulator.
Majoritatea beneficiarilor de formulare S2 au varste cuprinse intre 0 si 18 ani.
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 2021, CAS
Suceava a decontat un numar de 2.043 solicitari. Suma decontata de CAS Suceava pentru
servicii medicale de care au beneficiat asiguratii romani in statele UE, conform acestor
solicitari, a fost de 14.154.414,5 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 2021 au fost returnate de către operatorul de servicii poştale
institutiei noastre un numar de 25.800 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 2021, institutia noastra a distribuit un numar de 16.948 carduri
nationale persoanelor asigurate care le-au solicitat, din care 421 carduri in anul 2021.
In anul 2021 au fost eliberate 6.341 adeverinte de inlocuire a cardului national,
pentru asiguratii care au pierdut/deteriorat cardul si 2.139 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 6.696 adeverinte care atesta
calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul national.
Activitatea de control s-a desfăşurat în baza Planului de control pe anul 2021
avizat de către Directia Generala Monitorizare, Control si Antifrauda a C.N.A.S.
Bucureşti si aprobat de către Directorul General al C.A.S. Suceava.
În anul 2021 au fost efectuate un numar de 204 actiuni de control la furnizorii in
contract cu CAS Suceava, din care 196 controale tematice si 8 controale operative.
In urma controalelor efectuate la furnizorii de servicii medicale/medicamente,
pentru nerespectarea clauzelor contractuale s-au dispus 62 masuri si a fost imputata o
suma totala de 96.076,75 lei.

DIRECTOR GENERAL,
EC. VICTOR CRISTI BLEORTU
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