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RAPORT DE ACTIVITATE 

PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE  

ÎNCHEIATE LA DATA DE  31.12.2016 

 
 

Activitatea desfaşurată de Casa de Asigurări de Sănătate Argeş în anul 2016 

este reflectată în situaţiile economico-financiare întocmite la data de 31.12.2016, 

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 Ages la 31.12.2015 pentru 

toate tipurile de asistenţă medicală s-au prelungit in primele 7 luni ale anului 2016 

in baza prevederilor HGR nr. 400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru 

privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari 

sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 completata si modificata prin HGR 

nr.200/2015, precum si a Ordinului Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate nr.414/183/2016 pentru prorogarea termenului 

prevazut la art.1 din Ordinul Comun MS/CNAS 1703/1502/2015. 

In perioada 01-29.07.2016 s-a desfasurat procesul de contractare a 

serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale la nivelul CAS 

Arges pentru anul 2016. In aceasta perioada s-au incheiat contracte cu furnizorii 

autorizati si evaluati conform legislatiei in vigoare. 

Astfel, la data de 31.12.2016 se aflau in derulare 758 de contracte, defalcate 

pe tipuri de asistenta conform tabelului de mai jos : 

CAS ARGEŞ 
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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 2016 situatia cardurilor nationale de sanatate gestionata de catre CAS 

Arges se prezinta astfel: 

- din totalul de 3.810 carduri ramase nedistribuite, un numar de 499 au fost 

distribuite asiguraţilor în condiţiile prezentării acestora la sediul nostru, 

 - In ceea ce priveste cardurile duplicat, pana la data de 31.12.2016 au 

existat 4.886 de solicitari din partea asiguratilor de tiparire a cardului duplicat, din 

care: 

- 4.702 de solicitari carduri duplicat, urmare a pierderii, deteriorarii sau 

modificarii datelor personale ; 

- 184 de solicitari carduri duplicat urmare a defectiunilor tehnice; 

In 68 cazuri, cardurile nationale au fost refuzate de catre asigurati din 

motive religioase sau de constiinta, iar pentru a beneficia de servicii medicale s-au 

emis adeverinte tip cu termen de valabilitate 3 luni. 

Pana la aceasta data din cardurile primite de la CASAOPSNAJ in cursul 

anului 2016 au fost distribuite asiguratilor 320 carduri. 

Nr.cr

t. 

 

 Tipuri de asistenta medicala 

Nr. 

Contracte in 

derulare la 

data de 

31.12.2016 

1. Asistenta medicala primara 348 

2 
Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitati clinice 
59 

3 
Asistenta medicala ambulatorie de 

specialitate pentru specialitatile paraclinice 
60 

4 
Asistenta medicala ambulatorie pentru 

specialitatea medicina dentara 
75 

5 

Asistenta medicala de specialitate de 

recuperare-reabilitare a sanatatii (unitati 

sanitare ambulato-rii de recuperare) 

12 

6 Asistenta medicala spitaliceasca 20 

7 
Asistenta medicala de urgenta si transport 

sanitar 
1 

8 Ingrijiri medicale la domiciliu 7 

9 

Contracte de furnizare a medicamentelor cu si 

fara contributie personala in tratamentul 

ambulatoriu 

98 

10 

Contracte pentru furnizarea dispozitivelor 

medicale destinate recuperarii unor deficiente 

organice sau fiziologice 

78 
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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. 529/14.04.2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 

trimestriale ale instituţiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in 

anul 2016. 

Bilantul contabil încheiat la data de 31.12.2016 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 31.12.2016 execuţia netă de casă a instituţiei se prezintă 

astfel :    

 

                               lei 
 PREVEDER

I INITIALE 

PREVEDERI 

DEFINITIVE 

REALIZARI 

/ PLĂŢI 

% 

REALI

ZARE 

VENITURI TOTALE 372.639.700 398.036.520 320.311.354 80,47 

CHELTUIELI TOTALE, din care: 296.303.260 595.099.460 592.501.137 99,56 

I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.341.310 3.382.010 3.328.800 98,43 

II BUNURI şi SERVICII 258.761.950 547.033.830 544.492.007 99,54 

III CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0  

A. ACTIVITATE PROPRIE 498.720 663.730 662.000 99,74 

B. SERVICII MEDICALE, din care: 258.263.230 546.370.100 543.830.007 99,54 

-medicamente cu şi fără contribuţie 

personala 
72.809.700 147.411.520 147.411.273 100,00 

 -medicamente pentru boli cronice cu risc 

crescut utilizate in programele nationale 

de sanatate 

9.860.250 40.001.310 40.001.271 100,00 

- materiale sanitare specifice utilizate în 

programele naţionale cu scop curativ 
607.530 2.648.960 2.648.946 100,00 

-hemodializa şi dializa peritoneală 23.213.170 28.054.370 28.054.370 100,00 

-dispozitive şi echipamente medicale 3.395.000 6.767.000 6.767.000 100,00 
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-asistenţă medicală primară 22.116.000 48.552.000 48.437.552 99,76 

-asistenţă medicală pentru specialităţi 

clinice 
7.955.790 17.579.000 17.579.000 100,00 

-asistenţă medicală stomatologică 931.000 1.902.000 1.902.000 100,00 

-asistenţă medicală pentru specialităţi 

paraclinice 
6.670.160 17.413.580 17.413.580 100,00 

-servicii medicale de recuperare 757.000 1.579.000 1.579.000 100,00 

-servicii de urgenta prespital. şi transport 

sanitar 
124.000 256.000 256.000 100,00 

-servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 
107.978.710 222.607.450 220.182.116 98,91 

-îngrijiri medicale la domiciliu 200.000 433.000 433.000 100,00 

-prestatii medicale acordate in UE 1.644.920 11.164.910 11.164.899 100,00 

C. CHELTULI PT ASIG. şi ASIST. 

SOC. 
34.200.000 37.023.570 37.023.565 100,00 

-asistenţă socială în caz de boli 19.800.000 21.602.000 21.602.000 100,00 

 -asistenta sociala pentru familie si copii 14.400.000 15.421.570 15.421.565 100,00 

Transferuri din FNUASS catre unitatile 

sanitare pentru acoperirea cresterilor 

salariale 

 6.122.000 6.118.720 99,95 

Despagubiri civile  1.538.050 1.538.045 100,00 

 

Prevederile bugetare anuale pentru anul 2016 sunt cele transmise de catre 

CNAS prin adresa nr. P/10956/30.12.2016. 

Veniturile incasate in anul 2016 au fost în suma totala de 306.287.789 lei, la 

care se adaugă suma de 14.023.565 lei dedusă de angajatori din contribuţia 

datorată pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor aflate în incapacitate 

temporară de muncă, rezultand un total de 320.311.354  lei, ceea ce reprezintă 

80,47 % faţă de programul de 398.036.520 lei. Dacă din programul anual 

excludem sumele primite din subvenţii şi veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei în valoare totală de 27.322.520 lei a căror evidenţiere ca 

încasare se efectuează numai la nivelul ordonatorului principal de credite, 

procentul de realizare a veniturilor pe anul 2016 2016 este de 86,40 %. 

 

Sumele colectate la FNUASS au fost de 297.109.058 lei, care in structură se 

prezintă astfel : 

Contributia angajatorilor                121.944.232 lei 

Contributia persoanelor care au calitatea de angajat 129.057.979 lei 

Contributia persoanelor aflate in somaj 796.612 lei 

Contributia de la alte persoane asigurate 10.617.917 lei 

Sume primite de la alte bugete 6.163.743 lei 

Contributia datorata de pensionari                23.972.467 lei 

Alte contributii pentru persoane care realizeaza venituri 3.974.693 lei 
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Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 268.536 lei 

Incasari din accesorii debite 92.629 lei 

Taxa de evaluare 220.250 lei 

Total contributii 297.109.058 lei 
 

 

Sumele colectate efectiv pentru concedii si indemnizatii pana la data de 

31.12.2016 au fost de 9.178.731 lei, din care 9.139.442 lei incasate de catre 

Ministerul Finantelor si 39.289 lei de catre Casa de Asigurari de Sanatate.   

In structură veniturile se prezintă astfel : 

- Contributia angajatorilor  9.139.385 lei 

- Contributia asiguratilor 39.289 lei 

- Contributii datorate de persoanele aflate in somaj           57 lei 

 Total contributii din concedii si indemnizatii 9.178.731 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 14.023.565 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 - 31.12.2016 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 303.469.018 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 31.12.2016 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 pe anul 2016 2016 faţă de 

prevederea aprobată este de 99,56 %, din care : 

 cheltuieli cu servicii medicale şi medicamente  =        99,54 % 

 cheltuieli pentru asigurări si asistenţă socială   =     100,00 % 

 cheltuieli de administrare a fondului                 =       98,64 % 

 transferuri din FNUASS pentru cresteri salariale =    99,95% 
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 despagubiri civile           100,00 %. 

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

la ordonatorul principal de credite dispozitii bugetare in suma de 578.477.900 lei, 

din care 543.830.330 lei pentru servicii medicale, 3.990.800 lei  pentru cheltuieli 

proprii de administrare si functionare, 6.118.720 lei transferuri din FNUASS catre 

unitatile salariale cu paturi pentru acoperirea cresterilor salariale, 1.538.050 lei 

despagubiri civile si 23.000.000  lei pentru asistenta sociala. 

Decontarile aferente serviciilor medicale la data de 31.12.2016 au fost in 

suma de 543.995.536 lei si s-au incadrat in nivelul prevederilor bugetare anuale si 

trimestriale aprobate in anul 2016, 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. 

La data de 31.12.2016, CAS Argeş inregistreaza un disponibil neutilizat în 

sumă 322 lei la materiale şi prestari servicii cu caracter medical, dupa cum 

urmeaza: 

-medicamente cu şi fără contribuţie personala 247 lei 

-medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in 

programele nationale de sanatate 
39 lei 

- materiale sanitare specifice utilizate în programele 

naţionale cu scop curativ 
8 lei 

-asistenţă medicală primară 8 lei 

-servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi  (OUG 

35/2015) 
4 lei 

-prestatii medicale acordate in UE 11 lei 

-despagubiri civile          5   lei 

TOTAL 322 lei 

 

Cheltuielile înregistrate în contabilitate la materiale şi prestari servicii cu 

caracter medical reprezinta serviciile medicale efectuate si validate pentru perioada 

ianuarie - decembrie 2016, precum si regularizarile aferente trimestrului IV 2015 

in asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate, facturate dupa data 

intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2015. Sumele respective  s-au incadrat 

in limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2016. 

 

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

casă in valoare de 3.990.800 lei au fost efectuate la nivelul deschiderilor efective 

de credite, iar faţă de prevederea bugetara s-a înregistrat un grad de utilizare a 

fondurilor de 98,64 %. Pentru cheltuieli materiale de administrare si functionare au 

fost efectuate plati in suma de 662.000  lei fata de un buget anual de 663.730 lei, 

cu respectarea principiilor privind economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării 

fondurilor alocate.  La cheltuieli de personal, deschiderile de credite in suma de 

3.328.800 lei au fost utilizate totalitate, dar fata de prevederile bugetare anuale, in 
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valoare totala de 3.382.010 lei s-a inregistrat o economie de 53.210 lei rezultata 

din posturi vacante si temporar vacante. 

 

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

bugetare anuale si trimestriale 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, peste nivelul 

sumei constituite ca obligatie de plata din contributii pentru concedii si 

indemnizatii de boala, 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.   
 

La data de 31.12.2016 CAS Arges nu inregistreaza plati restante catre 

furnizori.  

 

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 31.12.2016. 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 la finele anului 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 conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv prin decizia nr. 242/16.11.2016 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 un consilier din cadrul 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 2016 au fost prezentate la viza un număr de  3.604 

de operaţiuni, în valoare totală de 388.717.433 lei, valoarea cea mai mare fiind 

reprezentată de angajamentele legale şi ordonanţările la plată către furnizorii de 
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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 

31.12.2016” 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. Carmen Gabriela Musat 

             

 

DIRECTOR ECONOMIC,  

           Ec. Jeni Strigoiu 


