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                      CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ARGEŞ 
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tel. 048-285515, 285928,    fax: 048-284674    

  e-mail: buget@casag. ro 

Cod Fiscal 11319731 Trezoreria Piteşti 

_________________________________________________ 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE  

ÎNCHEIATE LA DATA DE  31.12.2014 

 

 
 

Activitatea desfaşurată de Casa de Asigurări de Sănătate Argeş în anul  2014 

este reflectată în situaţiile economico-financiare întocmite la data de 31.12.2014, 

respectându-se în mod deosebit principiile privind economicitatea, eficacitatea şi 

eficienţa utilizării fondurilor alocate. 

Priorităţile avute în vedere au vizat utilizarea în întregime a resurselor 

destinate serviciilor medicale si repartizarea fondurilor din sistemul asigurărilor de 

sănătate către acele domenii care au înregistrat o cerere mai mare din partea 

asiguraţilor, precum si finalizarea actiunii de predare-primire a documentelor şi 

informaţiilor în vederea administrării de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală a contribuţiilor datorate de persoanele fizice. 

O altă prioritate a constituit-o asigurarea unor relaţii corecte cu furnizorii de 

servicii medicale aflaţi in contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeş în 

scopul promovării unor servicii de bună calitate pentru asiguraţi, implementării, 

aplicării şi respectării prevederilor legale în vigoare.  

În vederea asigurării continuităţii acordării asistenţei medicale şi pentru 

acoperirea cu resurse financiare a serviciilor medicale şi farmaceutice prestate de 

către furnizori,  contractele aflate in derulare cu CAS Arges la 31.12.2013 pentru 

toate tipurile de asistenţă medicală s-au prelungit in primul semestru al anului 

2014 astfel: 

- prin acte aditionale de prelungire a valabilitatii până la 31.03.2014, in 

conformitate cu prevederile HGR nr.117/2013 pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si 

Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate 1538/1014/2013 prin care a fost prelungita pana la 

31.03.2014 aplicarea prevederilor Ordinului MS/CNAS nr.423/191/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a 

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2013-2014, precum si 

in baza adreselor  CNAS nr. CB 12464/19.12.2013, inregistrata la sediul 

CAS Arges cu nr.17419/ 19.12.2013 si nr. CB 12563/23.12.2013, 

inregistrata la sediul CAS Arges cu nr.17585/24.12.2013. 
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- prin acte aditionale de prelungire a valabilitatii până la 30.04.2014, in 

conformitate cu prevederile HGR nr.117/2013 pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si  si 

Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 338/219/2014 pentru prorogarea termenului 

prevazut la art. 1 din Ordinul MS/CNAS nr. 1538/1014/2013 privind 

prelungirea prevederilor Ordinului MS/CNAS 423/191/2013 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, precum si in baza 

adresei CNAS nr. P 2154/25.03.2014, inregistrata la CAS Arges cu nr. 

3453/27.03.2014. 

- prin acte aditionale de prelungire a valabilitatii până la 31.05.2014, in 

conformitate cu prevederile HGR nr.117/2013 pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul 

sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si  si 

Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de 

Asigurari de Sanatate nr. 470/262/2014 pentru prorogarea termenului 

prevazut la art. 1 din Ordinul MS/CNAS nr. 1538/1014/2013 privind 

prelungirea prevederilor Ordinului MS/CNAS 423/191/2013 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-

cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, precum si in baza 

adresei CNAS nr. P 3123/28.04.2014, inregistrata la CAS Arges cu nr. 

4727/28.04.2014. 

  Valoarea acestor acte aditionale a fost stabilită potrivit criteriilor 

initiale de contractare, în conformitate cu prevederile Ordinului comun 

MS/CNAS nr. 423/191/2013.  

Pentru luna iunie s-au incheiat acte aditionale de prelungire a valabilitatii 

contractului pentru anul 2013 dar in conditiile prevazute in HG 400/2014 

pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 si in Ordinul MS CNAS nr. 

619/360/2014 de aplicare in anul 2014 a Contractului cadru 2014-2015 

In cursul lunii iunie s-a derulat procesul de contractare  a serviciilor 

medicale, medicamentelor, materialelor si dispozitivelor medicale pentru anul 

2014 finalizat in data de 30.06.2014 prin incheierea de contracte pentru toate 

tipurile de asistenta valabile de la 01.07.2014 pana la 31.12.2014. 

    Astfel, pentru anul 2014 s-au încheiat  747 contracte repartizate pe tipuri 

de asistenta conform tabelului de mai jos: 

 

 

 

 



 3 

Nr. 

crt. 
Tipuri de asistenta medicala 

Nr. Contracte 

incheiate la 

31.12.2014 

1. Asistenta medicala primara 352 

2 
Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitati clinice 
59 

3 

Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitatile 

paraclinice 

39 

4 Asistenta medicala ambulatorie pentru 

specialitatea medicina dentara 
75 

5 

Asistenta medicala de specialitate de 

recuperare-reabilitare a sanatatii (unitati 

sanitare ambulatorii de recuperare)  

12 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 17 

7 
Asistenta medicala de urgenta si transport 

sanitar 
1 

8 Ingrijiri medicale la domiciliu 12 

9 
Medicamente cu si fara contributie 

personala in tratamentul ambulatoriu 
113 

10 
Dispozitive medicale destinate recuperarii 

unor deficiente organice sau fiziologice 
67 

 TOTAL CONTRACTE  747 

 
 

Organizarea şi conducerea contabilităţii în cadrul C.A.S. Argeş s-a realizat 

în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul M.F. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare cu 

modificările şi completările ulterioare. Situaţiile financiare au fost încheiate cu 

respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor 

publice la 31 decembrie 2014. 

Bilantul contabil încheiat la data de 31.12.2014 s-a întocmit pe baza ultimei 

balanţe de verificare a conturilor sintetice la această dată, în concordanţă cu 

balantele de verificare a conturilor analitice, după inregistrarea cronologica si 

sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, intocmite in 

conformitate cu prevederile legale. 

Activitatea economico-financiară a C.A.S. Argeş a avut în vedere 

utilizarea creditelor bugetare aprobate în limita prevederilor şi destinaţiilor din 

bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat, cu respectarea  prevederilor legale in 

vigoare. 
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La data de 31.12.2014 execuţia netă de casă a instituţiei se prezintă 

astfel :          lei 

  
PREVEDERI 

INITIALE 

PREVEDERI 

DEFINITIVE 

REALIZARI 

/ PLĂŢI 

% 
REALIZA

RE 

VENITURI TOTALE 283.899.000 358.295.440 300.396.667 83,84 

CHELTUIELI TOTALE, din care: 193.585.030 530.120.760 530.089.271 99,99 

I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.805.350 5.455.160 5.453.250 99,96 

II BUNURI şi SERVICII 165.992.680 492.295.600 492.266.021 99,99 

III CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 100,00 

A. ACTIVITATE PROPRIE 459.000 2.079.600 2.050.030 98,58 

B. SERVICII MEDICALE, din 

care: 

165.533.680 490.216.000 490.215.991 100,00 

-medicamente cu şi fără contribuţie 

personala 

69.517.000 182.477.690 182.477.690 100,00 

 -medicamente pentru boli cronice cu 

risc crescut utilizate in programele 

nationale de sanatate 

12.581.000 39.767.180 39.767.180 100,00 

- materiale sanitare specifice utilizate 

în programele naţionale cu scop 

curativ 

574.000 1.923.960 1.923.960 100,00 

-hemodializa şi dializa peritoneală 1.841.000 5.169.000 5.169.000 100,00 

-dispozitive şi echipamente medicale 1.403.000 4.895.000 4.895.000 100,00 

-asistenţă medicală primară 14.080.000 45.641.750 45.641.750 100,00 

-asistenţă medicală pentru specialităţi 

clinice 

4.726.000 15.206.000 15.206.000 100,00 

-asistenţă medicală stomatologică  1.130.000 1.130.000 100,00 

-asistenţă medicală pentru specialităţi 

paraclinice 

2.814.000 11.957.000 11.957.000 100,00 

-servicii medicale de recuperare 285.000 1.244.000 1.244.000 100,00 

-servicii de urgenta prespital. şi 

transport sanitar 

 53.420 53.420 100,00 

-servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

57.623.000 175.695.340 175.695.340 100,00 

-îngrijiri medicale la domiciliu 82.000 316.890 316.890 100,00 

-prestatii medicale acordate in UE 7.680 4.738.770 4.738.761 100,00 

C. CHELTULI PT ASIG. SI ASIST. 

SOC. 

23.787.000 32.370.000 32.370.000 100,00 

-asistenţă socială în caz de boli 13.328.000 18.186.000 18.186.000 100,00 

-asistenţă socială pentru familie şi 

copii 

10.459.000 14.184.000 14.184.000 100,00 

 

Prevederile bugetare initiale pentru 2014 sunt cele transmise de catre CNAS 

prin adresa nr. P/2406/29.03.2014, iar cele finale prin adresa nr. P 

1294/30.12.2014. 
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Veniturile incasate in anul 2014 au fost în suma totala de 291.226.667 lei, la 

care se adaugă suma de 9.170.000 lei dedusă de angajatori din contribuţia datorată 

pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate temporară de 

muncă, rezultand un total de 300.396.667 lei, ceea ce reprezintă 83,84 % faţă de 

programul de 358.295.440 lei. Dacă din programul anual excludem sumele primite 

din subvenţii şi veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei în valoare 

totală de 77.831.444 lei a căror evidenţiere ca încasare se efectuează numai la 

nivelul ordonatorului principal de credite, procentul de realizare a veniturilor pe 

anul 2014 este de 107,11  %. 

Sumele colectate la FNUASS au fost de 282.633.782 lei, care in structură se 

prezintă astfel : 

- Contributia angajatorilor                          116.248.648 lei   

- Contributia persoanelor care au calitatea de angajat  124.037.000 lei   

- Contributia persoanelor aflate in somaj              1.711.781 lei   

- Contributia de la alte persoane asigurate         9.348.423 lei 

- Sume primite de la alte bugete                            4.803.128 lei   

- Contributia datorata de pensionari                   22.409.314 lei 

- Alte contributii pentru persoane care realizeaza 

  venituri             3.640.268 lei 

 - Contributii facultative ale asiguratilor                    4.368 lei 

 - Incasari din debite            231.152 lei 

 - Taxa de evaluare             199.700 lei 
 

Total contributii                        282.633.782 lei 
 

În temeiul art.V alin.(5) din OUG nr. 125/2011 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal incepând cu data de 1 iulie 

2012 administrarea creanţelor reprezentând contribuţiile sociale obligatorii, 

datorate de persoanele fizice prevăzute la cap.II şi III din Titlul IX ² al Codului 

fiscal, se realizeaza de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. In acest sens, prin Ordinul comun nr.806/608/934/2012 al 

ministrului finantelor, ministrului sanatatii si ministrului muncii, familiei si 

protectiei sociale s-a stabilit procedura de predare – primire a documentelor şi 

informaţiilor în vederea administrării de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală a contribuţiilor. Potrivit prevederilor OUG nr. 115/23.12.2013, termenul de 

corectare a creantelor reprezentand contributii sociale de sanatate precum si de 

transmitere a acestora  atat in format electronic cat si sub forma de documente se 

proroga pana la data stingerii in totalitate a debitelor transmise la data de 

30.06.2012. 

Pana la data de 31.12.2014 au fost transmise in format electronic 19.778 

CNP- uri unice aferente persoanelor fizice si au fost semnate procesele verbale de 

predare-primire a documentelor si dosarelor, incheiate intre casa de sanatate si 

unitatile fiscale ale ANAF, pana la aceasta data. 
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Sumele colectate efectiv pentru concedii si indemnizatii pana la data de 

31.12.2014 au fost de 8.592.885 lei, din care 8.534.321 lei incasate de catre 

Ministerul Finantelor si 58.563 lei de catre Casa de Asigurari de Sanatate.   

In structură veniturile se prezintă astfel : 

- Contributia angajatorilor                             8.534.319 lei   

- Contributia asiguratilor                 58.563 lei   

- Contributia pentru persoane aflate in incapacitate 

de munca din cauza de accidente munca               3 lei 

Total contributii din concedii si indemnizatii    8.592.885 lei   

 

În plus, in afara încasărilor efective din contribuţii pentru concedii şi 

indemnizaţii, în conformitate cu principiul universalităţii prevazut la art. 8 din 

Legea finanţelor publice nr. 500/2002 conform căruia veniturile şi cheltuielile se 

includ în buget în sume brute, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a înregistrat în 

evidenţele contabile şi sumele deduse de angajatori din contribuţia datorata pentru 

plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate temporara de munca, în 

suma de 9.170.000 lei. Aceasta sumă a majorat nivelul drepturilor constatate, 

încasărilor, angajamentelor bugetare, legale, precum şi al plăţilor efective la 

capitolul « Asistenţă socială ». 

În baza «Situaţiei centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile 

încasate in perioada 01.01 - 31.12.2014 privind bugetul Fondului national unic al 

asigurarilor sociale de sănătate, conform anexei C» transmisă de DGFP Argeş,  si 

in urma punctajelor lunare privind soldurile conturilor de creante efectuate 

incepand cu luna octombrie 2014, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a 

evidenţiat suma de 289.367.473 lei, suma ce include doar veniturile care, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, prezintă obligativitatea declarării. În 

ceea ce priveşte drepturile constatate din contributii facultative ale asiguratilor şi 

alte venituri, sumele înregistrate provin din evidenţele CAS Argeş. 

 

Avand in vedere Hotararea Nr. 900 / 2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări 

sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări 

sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

pana la data de 31.12.2014 din totalul de 459.838 carduri nationale de sanatate 

tiparite pentru CAS Arges, stadiul acestora este: 

- carduri distribuite – 426.054 

- carduri decedati – 8.110 

- carduri duble – 24 

- carduri returate casei de sanatate - 25.650 

Cardurile naţionale nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii 

poştale la CAS Arges vor fi distribuite asiguraţilor în condiţiile prezentării acestora 

la sediul nostru dupa data de 01.01.2015, iar în caz de neprezentare vor fi arhivate 

în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, 

urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se 

procedeze la distrugerea acestora. 
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Gradul de realizare al cheltuielilor totale pe anul 2014 faţă de prevederea 

aprobată este de 99,99 %, din care : 

 cheltuieli cu servicii medicale şi medicamente =     100,00 % 

 cheltuieli pentru asigurări si asistenţă socială   =   100,00 % 

 cheltuieli de administrare a fondului                 =     99,58 %. 

In acelasi timp, gradul de utilizare a creditelor bugetare deschise a fost de 

100%, la sfarsitul perioadei de referinta neexistand disponibilitati in conturile 

institutiei noastre. 

Pentru servicii medicale plăţile nete de casă s-au incadrat in nivelul 

prevederilor bugetare aprobate pe anul 2014, neexistând depăşiri la nici un 

domeniu de asistenţă medicală.  
 

In Anexa nr. 6 “Contul de executie al institutiei publice – cheltuieli” din 

cadrul situatiilor financiare intocmite la data de 31.12.2014 angajamentele 

bugetare, angajamentele legale si platile nete de casa sunt mai mici decat cele 

efective cu suma de 183.931 lei, fiind influentate de sumele aferente unor plati 

efectuate in anii precedenti, recuperate in anul  2014. In conformitate cu art. 10 din 

OMFP nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 

8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar “sumele restituite în 

anul curent care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi se raportează în 

conturile de execuţie bugetară (partea de CHELTUIELI) cu semnul minus şi nu 

pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi”. 

- medicamente programe nationale    65.508 lei 

- asistenta medicala primara      2.684 lei 

- asistenta medicala pt specialitati clinice       303 lei 

- servicii medicale spitalicesti    90.051 lei 

- prestatii medicale acordate in baza documentelor 

   internationale      25.134 lei 

- asistenta sociala           251 lei 

 
 

Cheltuielile înregistrate în contabilitate reprezentând servicii medicale 

efectuate, sunt la nivelul creditelor bugetare aprobate, respectându-se prevederile 

art. 6, alin. (3) si (4) HGR nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru 

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, conform cărora sumele nedecontate 

pentru servicii medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive 

medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului 2013, pentru care 

documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, 

sunt considerate angajamente legale ale anului 2014 şi se înregistrează atât la plăţi, 

cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele aprobate. Sumele respective  s-au 

incadrat in limita creditelor de angajament aprobate pentru anul curent. 

In conformitate cu prevederile punctului 4.40 din Ordinul M.F.P. nr. 

96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
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situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, institutia 

noastra a efectuat punctaje cu furnizorii, privind valoarea obligatiilor de plata 

rezultate din contractele incheiate cu unitatile sanitare cu paturi.  

Din indicatorii raportati de cei 13 furnizori de servicii medicale spitalicesti – 

unitati publice, au rezultat depasiri ale valorilor de contract cu suma de 18.564.915 

lei  care au fost inregistrate in contul extrabilantier 808  – “Datorii contingente”. In 

structura depasirile de contract se prezinta astfel: 

- spitalizare continua, din care:   - 17.795.848 lei 

- tarif pe caz rezolvat (DRG)   - 14.164.639 lei 

- tarif pe zi spitalizare pentru sectii/ 

compartimente de cronici    -   3.631.209 lei 

- spitalizare de zi      -      769.067 lei 

Mentionam ca sumele prevazute in contractele incheiate cu fiecare unitate 

sanitara, au fost stabilite in functie de indicatorii cantitativi si calitativi prevazuti in 

normele la Contractul – cadru, depasirile inregistrate fiind in responsabilitatea 

fiecarui spital public. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de administrare şi funcţionare, plăţile nete de 

casă au fost efectuate la nivelul deschiderilor efective de credite realizate, iar faţă 

de prevederea anuala s-a înregistrat un grad de utilizare a fondurilor de 99,58 %. 

Deschiderile de credite in suma de 7.503.280 lei au fost utilizate in totalitate, 

urmarindu-se, in acelasi timp, incadrarea in nivelul creditelor bugetare aprobate. 

Totusi, fata de prevederile bugetare anuale, in valoare totala de 7.534.760 lei s-a 

inregistrat o economie de 31.480 lei la cheltuieli materiale de administrare si 

functionare. 

 

La titlul “Asistenta sociala”, platile nete de casa s-au incadrat in prevederile 

bugetare ale anului 2014 atat la asistenta sociala in caz de boli, cat si la asistenta 

sociala pentru familie si copii. La cheltuieli efective au fost inregistrate cererile 

angajatorilor pentru restituirea sumelor platite de catre acestia pentru concedii 

medicale, peste nivelul sumei constituite ca obligatie de plata din contributii pentru 

concedii si indemnizatii de boala, la finele anulului rezultand un sold de 1.810.023 

lei.  
 

CAS Arges inregistreaza la data de 31.12.2014 plati restante catre furnizori 

in suma totala de 60.176 lei reprezinta obligatii de plata in asistenta medicala 

pentru specialitati paraclinice pentru servicille lunii noiembrie realizate in limita 

creditelor de angajament aprobate. 

In conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMF 

2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a 

procedat la inventarierea patrimoniului institutiei la data de 31.12.2014. In urma 

inventarierii patrimoniului nu s-au inregistrat diferente intre situatia faptica si 

evidentele scriptice, dar a rezultat necesitatea casarii unor obiecte de inventar a 

caror stare tehnica si functionala nu mai permite prelungirea duratei efective de 

utilizare a acestora. In vederea reflectarii corecte a datoriilor institutiei au fost puse 

de acord sumele reprezentand facturi neachitate la finele anului cu toti furnizorii de 
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servicii medicale, inclusiv unitatile sanitare cu paturi. Lista privind mijloacele fixe 

si obiectele de inventar propuse spre casare va fi inaintata ordonatorului principal 

de credite in vederea aprobarii, conform OG 83/2003. 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv prin decizia nr. 70/15.10.2014 a 

Preşedintelui-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Argeş s-a 

organizat controlul financiar preventiv în cadrul compartimentului de specialitate 

financiar contabilă. Viza de control financiar preventiv este acordată de către 

directorul economic pentru operaţiuni economico-financiare privind serviciile 

medicale, cu exceptia contractelor şi de către şeful serviciului contabilitate pentru 

cheltuieli proprii de administrare şi funcţionare, contracte incheiate cu furnizorii de 

servicii medicale si farmaceutice, precum si pentru sumele reprezentand 

indemnizatii de concedii medicale achitate de angajator  care depasesc obligatia 

lunara de plata la FNUASS.  

În cursul trimestrului IV 2014 au fost prezentate la viza un număr de  5.182 

de operaţiuni, în valoare totală de 216.175.400 lei, valoarea cea mai mare fiind 

reprezentată de angajamentele legale şi ordonanţările la plată către furnizorii de 

servicii medicale. Operaţiunile au primit în totalitate viza de control financiar 

preventiv, neînregistrandu-se nici un caz în care să se refuze acordarea vizei, toate 

operaţiunile respectând cerinţele privind legalitatea, regularitatea şi încadrarea în 

creditele bugetare aprobate. 

   

Declaram pe propria răspundere că datele din “Bilanţul încheiat la data de 

31.12.2014” şi din situaţiile anexă reflectă realitatea şi se bazează pe evidenţele 

contabile sintetice şi analitice efectuate în conformitate cu actele normative în 

vigoare. 

 

 

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL,          

Dr. Cristina Stocheci 

             

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,  

           Ec. Cristina Ciocanau 


