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RAPORT DE ACTIVITATE 2018 

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “LOUIS TURCANU” TIMISOARA 

 

 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE 

 

Compartimentul Financiar Contabilitate funcţionează în subordinea direct a  managerului Spitalului 

Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara 

 

COMPONENŢA SERVICIULUI:  

Compartimentul Financiar Contabilitate funcționează cu o componență de 9.00 posturi şi este 

condus de director financiar contabil – EC.CRISTIAN ALEXANDRU MARTIN 

Are în structură : 

 Birou financiar contabiliate în care își desfășoară activitatea 4 economiști 

 Birou contabilitate în care își desfășoară activitatea 4 economiști + 1 contabil 

 

OBIECTUL DE ACTIVITATEA AL COMPARTIMENTUI FINANCIAR CONTABILITATE 

 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate este - asigurarea bunei gospodăriri a 

fondurilor bănești și materiale ale spitalului, măsurarea, evaluarea, gestiunea și controlul activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii. 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2018: 

 

În cursul anului 2018, la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate au fost puse în aplicare 

următoarele acte legislative privind modificări legislative în domeniul contabilității publice : 

 ORDIN Nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor 

publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în 

domeniul contabilității publice. 

 ORDIN Nr. 1.026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor 

publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug 

 ORDIN Nr. 1.176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile 

publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 

publice nr. 1.917/2005 

 ORDIN Nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru 

modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității 

 Legea nr.153/2017 – Legea-Cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, 

actualizată. 

În anul 2018 la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate s-au desfășurat următoarele 

activităţi :  
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 Fundamentarea și întocmirea proiectului de buget anual de venituri și cheltuieli precum și 

propunerile rectificare a acestuia, care va fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de 

credite 

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;  

 Participă la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia;  

 Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și depunerea 

acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior;  

 Pregătește păstrarea documentelor justificative, a registrelor și a bilanțurilor contabile 

 Întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale; 

 Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune adaptată la specificul instituției;  

 Întocmirea situațiilor statistice;  

 Plata cheltuielilor bugetare cu ordine de plată și CEC-uri de ridicare de numerar , prin 

Trezoreria Timișoara 

 Raportarea situațiilor lunare, trimestriale și anuale în sistemul național de raportare – 

Forexebug 

 Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor în sistemul national de 

raportare pentru Ministerul Sănătății 

 Raportarea situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale ordonatorului 

principal de credite 

 Raportarea situațiilor lunare privind execuția plăților efectuate din Fondul Național Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate pe unitățile sanitare cu paturi la CJAS Timiș 

 Raportarea anuală privind activitatea unității sanitare către Institutul Național de Statistică 

 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru acțiuni de 

sănătate – DSP 

 Întocmirea și transmiterea execuțiilor pentru acțiuni de sănătate – DSP 

 Întocmirea și transmiterea cererilor pentru concedii medicale – CJAS 

 Întocmirea și transmiterea mandatelor poștale – Poștă 

 Întocmirea și transmiterea cererilor de deschideri de credite - Trezorerie 

 Întocmirea lunară, trimestrială și anuală a deconturilor pentru servicii medicale spitalicești în 

vederea încasărilor de la CJAS a sumelor pentru servicii medicale prestate pe surse de 

finanțare, inclusiv situații de regularizare periodice 

 Întocmirea trimestrială a situației stocurilor programelor naționale de sănătate 

 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de 

sănătate – DSP 

 Întocmirea și transmiterea cererilor de finanțare si a deconturilor de plăți pentru programe de 

sănătate – CJAS 

 Întocmirea și transmiterea monitorizării cheltuielilor de investiții către DSP si Primăria 

Municipiului Timișoara 

În anul 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2015-2016 (note contabile, 

documente justificative, register obligatorii de contabilitate) 

 

OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  

1. Fundamentarea și întocmirea bugetului anual de venituri și cheltuieli 

2. Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale 

3. Actualizarea procedurilor proprii conform modificărilor legislative 
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4. Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării  

5. Gestionarea eficientă a resurselor umane și a funcțiilor; 

6. Dezvoltarea competențelor profesionale;  

7. Actualizare site spital – documente financiar-contabile, situații financiare trimestriale și 

anuale 
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