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Activitatea desfaşurată de Casa de Asigurări de Sănătate Argeş în anul 2020 este reflectată în 

situaţiile economico-financiare întocmite la data de 31.12.2020, 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. 

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 31.12.2019  pentru toate tipurile de asistenţă medicală s-au prelungit in anul 2020 in 

baza prevederilor HGR nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-

cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 803/530/2020 

privind prelungirea pana la data de 31.12.2020  a termenului de aplicare a Ordinului MS / CNAS nr. 

397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestuia pentru anul 2018, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

            În conformitate cu prevederile art. 196, alin (3) din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului 

nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile 

acordării asitenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de 

Asigurări de Sănătate Argeș  a desfasurat pe parcursul lunii iunie 2020 proces de contractare pentru 

următoarele tipuri de asistențe medicale: 

 Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice și 

acupunctură, 

 Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare 

medicală, 

 Asistență medicală ambulatorie de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină 

dentară, 

 Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice, 

 Asistență farmaceutică cu medicamente cu sau fara contributie personala 

 Programe Naționale de Sănătate (PN de supleere a funcției renale și PN de diabet-materiale 

sanitare. 

 

La nivelul CAS Arges se afla in derulare contracte, repartizate pe tipuri de asistenta conform 

tabelului de mai jos:  

CAS ARGEŞ 
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Nr. 

crt. 
Tipul de asistenta medicala 

Nr. contracte 

aflate în 

derulare la 

data de 

31.12.2019 

Nr. acte 

aditionale/contrac

te incheiate pentru 

perioada 01.01-

31.12.2020 

1. 

Asistenta medicala primara –activitate curenta 340 332 

Centre de permanenta 32 32 

Contracte de monitorizare a starii de sanatate a 

persoanelor prevazute la art.8 alin.3^1/Legea nr 136/2020   
0 324 

2. 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatile clinice 
62 63 

3. 

a) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile paraclinice: - nr. contracte incheiate cu 

furnizori de servicii  medicale paraclinice:  analize 

medicale de laborator / radiologie si imagistica / anatomie 

patologica 

41 35 

b) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile paraclinice:- acte aditionale incheiate cu 

medicii de familie pentru ecografie generala (abdomen si 

pelvis) 

18 18 

c) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile paraclinice:- acte aditionale incheiate cu 

medicii de specialitate din specialitatile clinice pentru  

ecografii 

3 2 

d) Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 

specialităţile paraclinice:- acte aditionale incheiate cu 

medici dentisti pentru radiografie dentara retroalveolară 

şi panoramică 

2 2 

4. 

a) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare, 

medicină fizică şi balneologie (unităţi sanitare 

ambulatorii de recuperare, medicină fizică şi balneologie ) 

13 14 

b) Asistenţa medicală de specialitate de recuperare - 

furnizori de servicii de acupunctură 
0 1 

5. 
Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 

specialitatea medicină dentară 
68 62 

6. Asistenta medicala spitaliceasca 23 22 

7. 
Consultatii de  urgenta la domiciliu  si transport sanitar 

neasistat 
4 4 

8. Ingijiri medicale la domiciliu 6 5 

9. 
Acordarea medicamentelor cu si fara contributie 

personala in tratamentul ambulatoriu 
87 89 

10. 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii 

unor deficiente organice sau fiziologice 
77 76 

NR. TOTAL CONTRACTE AFLATE IN DERULARE, 

RESPECTIV NUMAR ACTE ADITIONALE INCHEIATE 
776 1.081 

 

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, in anul 2020 situatia gestionarii cardurilor nationale de sanatate de catre CAS Arges se prezinta 

astfel: 

1.Carduri noi 

- au fost tiparite 15.894 carduri nationale noi, iar din acestea au fost distribuite asiguratilor prin 

CN Posta Romana un numar de 14.616, iar 1.278 carduri au fost returate casei de sanatate; 
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- astfel din totalul cardurilor returate, la data de 31,12.2020 au ramas nedistribuite 4.790 

carduri nationale; 

2. Carduri duplicat 

- au existat  2.967 solicitari din partea asiguratilor de tiparire a cardului duplicat, din care: 

- 2.967 de solicitari carduri duplicat, urmare a pierderii, deteriorarii sau modificarii datelor 

personale ; 

- 0 solicitari pentru defectiuni tehnice; 

3. Cardurile nationale refuzate din motive religioase sau de constiinta 

- au existat 3 situatii in care asiguratii a depus la sediul institutiei cardul national, refuzand 

utilizarea acestuia din motive religioase sau de constiinta, iar pentru a beneficia de servicii 

medicale s-a emis adeverinta tip cu termen de valabilitate 3 luni. 

- din totalul cardurilor refuzate, in 2 cazuri asiguratii au solicitat restituirea acestora, astfel pot 

beneficia de servicii medicale prin prezentarea cardului national furnizorilor de servicii 

medicale. 

4. Carduri nationale primite de la CASAOPSNAJ 

In cursul anului 2020 au fost distribuite asiguratilor de la CAS AOPSNAJ  29 de carduri, 

ramanad nedistribuite la data de 31.12.2020 un numar de 554 carduri nationale. 

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. 28/06.01.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea altor 

norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

Bilantul contabil încheiat la data de 31.12.2020 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. 

La data de 31.12.2020 execuţia netă de casă a instituţiei se prezintă astfel :  

       - lei -   

  
PREVEDERI 

INITIALE 

PREVEDERI 

DEFINITIVE 

REALIZARI / 

PLĂŢI 

% 

REALI

ZARE 

VENITURI TOTALE 691.464.860 856.373.880 616.543.796 71,99 

CHELTUIELI TOTALE, din care: 491.384.270 1.029.448.180 1.029.387.758 99,99 

I Cheltuieli de personal 6.541.540 7.019.070 7.013.700 99,92 

II Bunuri si servicii, din care: 224.781.730 663.400.410 663.348.355 99,99 

A. ACTIVITATE PROPRIE 483.000 586.650 554.936 94,59 

B. SERVICII MEDICALE, din care: 224.298.730 662.813.760 662.793.419 100,00 

-medicamente cu şi fără contribuţie personala 59.549.000 142.862.300 142.843.922 99,99 

 -medicamente pentru boli cronice cu risc 

crescut utilizate in programele nationale de 

sanatate 

26.304.000 82.604.340 82.604.327 100,00 

- materiale sanitare specifice utilizate în 

programele naţionale cu scop curativ 
1.469.000 4.161.480 4.161.450 100,00 

-hemodializa şi dializa peritoneală 13.180.000 39.166.230 39.166.230 100,00 
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-dispozitive şi echipamente medicale 2.233.000 6.301.000 6.301.000 100,00 

-asistenţă medicală primară 28.171.000 88.147.480 88.146.080 100,00 

-asistenţă medicală pentru specialităţi clinice 11.353.000 31.887.000 31.887.000 100,00 

-asistenţă medicală stomatologică 710.000 1.827.000 1.827.000 100,00 

-asistenţă medicală pentru specialităţi 

paraclinice 
5.574.000 17.580.000 17.579.490 100,00 

-servicii medicale de recuperare 610.000 1.808.000 1.808.000 100,00 

-servicii de urgenta prespital. şi transport 

sanitar 
104.000 318.580 318.580 100,00 

-servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 72.726.000 234.907.550 234.907.550 100,00 

-îngrijiri medicale la domiciliu 192.000 531.000 531.000 100,00 

-prestatii medicale acordate in UE 2.123.730 10.711.800 10.711.790 100,00 

VI Transferuri din FNUASS catre unitatile 

sanitare pentru acoperirea cresterilor salariale 
206.835.000 263.334.540 263.334.063 100,00 

IV Cheltuieli de capital   31.600 31.446 99,51 

IX Asistenta sociala 53.185.000 95.618.580 95.616.284 100,00 

-asistenţă socială în caz de boli 28.365.000 63.587.500 63.585.805 100,00 

 -asistenta sociala pentru familie si copii 24.820.000 32.031.080 32.030.479 100,00 

XI Alte cheltuieli 41.000 43.980 43.910 99,84 

 

Prevederile bugetare anuale pentru anul 2020 sunt cele transmise de catre CNAS prin adresa nr. P 

11366/30.12.2020. 

 

Veniturile incasate in anul  2020 au fost în suma totala de 616.478.487 lei, la care se adaugă 

suma de 65.309 lei dedusă direct de angajatori din contribuţia pentru concedii si indemnizatii datorată si 

utilizata pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă rezultand 

un total de 616.543.796  lei, ceea ce reprezintă  71,99 % faţă de programul de 856.373.880 lei. Dacă din 

programul anual excludem sumele primite din subvenţii şi veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi 

Familiei în valoare totală de 232.267.880 lei a căror evidenţiere ca încasare se efectuează numai la nivelul 

ordonatorului principal de credite, procentul de realizare a veniturilor pe anul 2020 este de 99,27 %. 

 

In structura, sumele colectate la FNUASS se prezintă astfel : 

 

Contributia angajatorilor                3.498.873 lei 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 422.486 lei 

Venituri din contributia asiguratorie pentru munca 27.516.313 lei 

Contributia persoanelor care au calitatea de angajat 564.260.547 lei 

Contributia de la alte persoane asigurate -212.649 lei 

Sume primite de la alte bugete 1.424 lei 

Contributia datorata de pensionari               200.599 lei 

Alte contributii pentru persoane care realizeaza venituri 15.034.750 lei 

Venituri in curs de distribuire 5.444.530 lei 

Incasari din accesorii debite 63.539 lei 

Taxa de evaluare 248.075 lei 

Total contributii 616.478.487 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 pentru concedii 

si indemnizatii datorată, utilizate pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate 

temporara de munca, în valoare de 65.309 lei. Aceasta sumă a majorat nivelul drepturilor constatate, 
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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 - 31.12.2020 privind bugetul Fondului national unic al asigurarilor sociale de sănătate, conform 

anexei C» transmisă de DGFP Argeş,  Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a evidenţiat suma de 

598.760.446 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 pentru concedii 

si indemnizatii datorate de asigurati şi alte venituri, sumele înregistrate provin din evidenţele CAS Argeş.  

La data de 31.12.2020 nu exista diferente intre soldurile conturilor 46605 – „Creante ale 

bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" rezultate in urma inregistrarii in 

evidentele contabile a drepturilor constatate si a incasarilor realizate si cele comunicate de catre 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges.   

Gradul de realizare al cheltuielilor totale in anul 2020 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                     =          99,51 % 

 transferuri din FNUASS pentru cresteri salariale  =       100,00 % 

 

 Pentru efectuarea platilor, Casa de Asigurari de Sanatate Arges, a primit de la ordonatorul 

principal de credite dispozitii bugetare in suma de 1.029.325.379 lei, din care 662.794.053 lei pentru 

servicii medicale, 7.644.056 lei pentru cheltuieli proprii de administrare si functionare, 263.334.200 lei 

transferuri din FNUASS catre unitatile salariale cu paturi pentru acoperirea cresterilor salariale si 

95.553.070 lei pentru asistenta sociala. 

Decontarile aferente serviciilor medicale la data de 31.12.2020 au fost in suma de 662.793.419 

lei si s-au incadrat in nivelul prevederilor bugetare anuale aprobate in anul 2020, neexistând depăşiri la 

nici un domeniu de asistenţă medicală. Decontarea facturilor s-a realizat în ordine cronologică în funcţie 

de scadenţa lor şi în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise de Casa Naţională de  Asigurări de 

Sănătate. 

Angajamentele legale inregistrate in contabilitate la materiale şi prestari servicii cu caracter 

medical reprezinta serviciile medicale efectuate si validate pentru anul 2020.  De asemenea mai este 

inclusa si suma de 149.000 lei reprezentand subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu 

afectiuni oncologice (120.000 lei) si programul national de diabet zaharat – materiale sanitare (29.000 

lei). In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 5 si 6 din H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor 

nationale de sănătate pentru anii 2017 - 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele 

nedecontate pentru medicamentele și materialele sanitare specifice utilizate în programele naționale de 

sănătate curative în tratamentul ambulatoriu, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, precum și sumele 

nedecontate pentru servicii de dializă și serviciile de radioterapie efectuate în luna decembrie a anului 

precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, 

sunt considerate angajamente legale ale anului în curs și se înregistrează atât la plăți, cât și la cheltuieli în 

anul curent din creditele bugetare aprobate. 

 

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

aprobate, atat la asistenta sociala in caz de boli, cat si la asistenta sociala pentru familie si copii. Cererile 

angajatorilor pentru restituirea sumelor platite de catre acestia pentru concedii medicale, pana la 

verificarea si validarea acestora, sunt inregistrate in evidentele contabile in contul 4730.01.09 - 

„Decontari din operatii in curs de lamurire”. 

Cererile angajatorilor pentru care au fost parcurse etapele de verificare si validare a corectitudinii 

acestora au fost evidentiate in contabilitate la cheltuieli efective.   

 

In baza listei de investitii aprobate de catre ordonatorul principal de credite, in anul 2020, CAS 

Arges a efectuat cheltuieli de capital in valoare de 31.446 lei, reprezentand 2 sisteme de securitate 

cibernetica de tip firewall si licentele necesare utilizarii acestora. 

 

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

financiare intocmite la data de 31.12.2020 angajamentele bugetare, angajamentele legale si platile nete de 

casa sunt mai mici decat cele efective cu suma de 1.152.538 lei, fiind influentate de sumele aferente unor 
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plati efectuate in anii precedenti, recuperate in anul 2020.  In conformitate cu art. 14 din OUG nr. 9/2017 

privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si 

completarea unor acte normative, sumele care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se 

restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in executie la titlul de 

cheltuieli bugetare 85 “Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent” cu semnul minus. 

 

La data de 31.12.2020, CAS Arges inregistreaza  obligatii restante sub 30 de zile catre furnizori in 

suma de 9.869.608 lei pentru medicamente cu si fara contributie personala. 

 

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 31.12.2020. In urma 

inventarierii patrimoniului nu s-au inregistrat diferente intre situatia faptica si evidentele scriptice, dar a 

rezultat necesitatea casarii unor mijloace fixe si 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 cu toti furnizorii de 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 cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Argeş controlul financiar preventiv  este organizat în 

cadrul compartimentului de specialitate financiar contabilă, in conformitate cu prevederile Ordinului 

Ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare. Viza de control 

financiar preventiv a fost acordata in baza deciziei Preşedintelui-Director General nr. 81/02.03.2017, 

modificata si completata cu decizia 248/23.08.2017.    

  În cursul trimestrului IV 2020 au fost prezentate la viza un număr de  11.585 de operaţiuni, în 

valoare totală de 370.143.610 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. 

 

 

         DIRECTOR GENERAL,          

Ec. Cristian Mitrofan 

             

 

DIRECTOR ECONOMIC,  

           Ec. Jeni Strigoiu 

- medicamente cu si fara contributie personala   -12.222 lei 

- medicamente programe -9.258 lei 

- dispozitive medicale -2.402 lei 

- asistenta medicala primara -182 lei 

- asistenta medicala pt specialitati clinice -135 lei 

- asistenta medicala pt specialitati paraclinice  -14.013 lei 

- servicii medicale spitalicesti -50.809 lei 

- prestatii medicale acordate in UE -134.318 lei 

- asistenta sociala -6.361 lei 

 - cheltuieli judiciare si extrajudiciare  -800 lei 

 - transferuri către unitățile sanitare pentru acoperirea 

creșterilor salariale 
-922.038 lei 


