
 
 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI BUGET, FINANCIAR,  CONTABILITATE 
 
 
 
 

1. conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, 
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, 
prezentarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele 
interne cât şi pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

2. organizarea şi conducerea contabilităţii drepturilor constatate şi a veniturilor încasate 
precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, conform bugetului aprobat; 

3. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal; 
4. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor privind plăţile externe; 
5. Întocmeşte documentaţia de de solicitare de deschidere suplimentară de credite sau 

retragere de credite , după caz 
6. Întocmeşte documentaţia de modificare a plafonului de plăţi  
7. întocmeşte şi analizează contul de execuţie, pe baza clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului fondului asigurărilor sociale de sănătate; după centralizarea contului de 
execuţie se elaborează o serie de raportări pe baza cărora se face analiza veniturilor şi 
cheltuielilor pe judeţ conform modelului situaţiilor şi la termenele solicitate de C.N.A.S.; 

8. întocmeşte  şi raportează zilnic la CNAS a execuţia contului de cheltuieli şi a obligaţiilor  
9. întocmeşte lunar situaţia privind execuţia programelor naţionale de sănătate 
10. întocmeşte dinamica  lunară a veniturilor şi cheltuielilor, pe total şi pe domenii de 

asistenţă medicală; 
11. întocmeşte cererea de modificare a repartizării pe trimestre a prevederilor aprobate 

pentru cheltuieli cu servicii medicale, cheltuieli proprii de administrare, cheltuieli de 
personal, în scopul creşterii gradului de utilizare a creditelor bugetare ; 

12. Întocmeşte solicitarea de suplimentare/diminuare a prevederilor bugetare  
13. Întocmeşte  lunar   situaţia Plăţi restante  
14. centralizează lunar şi transmite la C.N.A.S. situaţia lunară a conturilor de execuţie a 

spitalelor din judeţ; 
15. efectuarea periodică a punctajului privind evidenţa persoanelor agresate cu 

Compartimentul Juridic, Contencios; 
16. înregistrarea rezultatului inventarierii precum şi completarea registrului inventar cu  

rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere; 
17. întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor 

elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 
18. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 
19. întocmeşte cererile de virări de credite ce se pot efectua în conformitate cu Legea nr. 500 

/ 2002 ; 
20. întocmeşte propunerea de rectificare a bugetului, nota de fundamentare şi le transmite la 

solicitarea CNAS; 
21. întocmeşte situaţia arieratelor înregistrate de unităţile sanitare către furnizorii de bunuri şi 

servicii; 
22. întocmirea, la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a balanţelor 

lunare de verificare  a conturilor analitice şi sintetice;  
23. întocmirea contului de execuţie referitor la venituri şi cheltuielile efectuate pentru servicii 

medicale  cele de administrare a fondului, asistenţa socială; 
24. întocmirea situaţiilor financiare  în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 



25. întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al c.a.s. pe baza propunerilor 
structurilor de specialitate din cadrul instituţiei precum şi proiectul de rectificare a 
acestuia;  

26. urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă; 
27. exercitarea controlului financiar preventiv; 
28. Întocmeşte solicitarea de acordare de prevedere bugetară pentru asiguraţii din Romania 

care au primit îngrijiri medicale într-un alt stat membru UE 
29. Înregistrează creanţele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate 

cetăţenilor străini pe teritoriul Romaniei 
30. urmăreşte stingerea debitelor provenite din activitatea proprie, precum şi a serviciilor 

medicale; 
31.  Prelucrează Anexa C primită de la ANAF, în baza căreia se înregistrează drepturile 

constatate şi încasările  pentru conturile de venituri aferente veniturilor din contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate , pe care le gestioneată ANAF 

32. Întocmeşte  situaţiile care se depun la Trezoreria Oradea privind îndeplinirea obligaţiilor 
cNAS , conform legislaţiei în vigoare 

33. Întocmeşte delegaţiile pentru persoanele autorizate să efectueze operaţiuni de ridicare de 
numerar din conturile deschise pe seama instituţiei la Trezorerie 

34. Întocmeşte Fişa cu specimenele de semnături pentru persoanele autorizate să dispună 
plăţi din conturile instituţiei 

35. Întocmeşte Situaţia decadalizării plăţilor la Trezorerie şi a solicitărilor de modificare a 
plafoanelor de plăţi propuse la decadalizare 

36. urmăreşte respectarea prevederilor regulamentului operaţiunilor de casă; 
37. iniţiază ordonanţarea la plată a cheltuielilor după parcurgerea etapei de lichidare a 

acestora, pentru cheltuieli proprii de administrare 
38. întocmeşte ordine de plată  pentru activitatea proprie şi pentru servicii medicale pe 

domenii de asistenţă şi asigură înscrierea acestora în registrul unic de plăţi; 
39. întocmeşte ordine de plată  pentru activitatea proprie , pentru servicii medicale pe 

domenii de asistenţă , asistenţa socială şi asigură înscrierea acestora în registrul unic de 
plăţi; 

40. organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor legale şi bugetare ale instituţiei; 
41. întocmirea şi transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare ; 
42. întocmirea diverselor situaţii solicitate de către CNAS, conducerea casei de asigurări şi 

alte instituţii publice; 
43. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai 

eficientă a datelor şi informaţiilor; 
44. efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor privind 

obligaţiile instituţiei către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi fondurile 
speciale, cheltuielile rambursarea serviciilor medicale pentru asiguraţii romani trataţi pe 
teritoriul altor state membre UE, cheltuielile cu deplasările şi cheltuielile cu delegarea 

45. întocmirea propunerilor pentru virarea de fonduri între subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare, conform legii, pe baza datelor furnizate de structurile de specialitate din cadrul 
instituţiei ; 

46. urmăreşte justificarea în termen legal a avansurilor spre decontare acordate pentru 
cheltuieli materiale şi deplasări; 

47. întocmirea lunară a contului de execuţie privitor la prevederile bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a plăţilor nete de casă; 

48. asigură inventarierea lunară a casieriei CAS Bihor; 
49. derularea operaţiunilor zilnice de încasări şi plăţi prin casierie, conform regulamentului 

operaţiunilor de casă  ; 
50. prelucrarea zilnică a extraselor de cont 
51.  îndeplinirea şi a altor atribuţii, în limita prevederilor legale, din dispoziţia conducerii. 

 


