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I. LISTA ACRONIMELOR 

CNAM Compania Națională de Asigurări în Medicină 

FAOAM Fondurile  asigurării obligatorii de asistență medicală 

SNC Standardele Naționale de Contabilitate 

AOAM Asigurare obligatorie de asistență medicală 

II. OPINIA DE AUDIT 

Opinia fără rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea 

fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 

Auditul a constatat că Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în 

anul 2016, din toate punctele de vedere semnificative, oferă o imagine corectă și 

fidelă în conformitate cu cerințele stabilite.  

III. CONSTATĂRILE AUDITULUI 

3.1. Neajustarea potrivit normelor legale a politicii contabile aferente 

evidenței veniturilor, precum și intercalarea evidenței contabile cu cea bugetară 

au determinat neraportarea în deplină măsură a veniturilor. 

 

Reieșind din resursele financiare limitate ale statului, asigurarea 

transparenței și corectitudinii financiare are menirea de a servi drept instrumente 

fiabile, care să ofere instituțiilor oportunități de atragere a investițiilor, încrederea 

fondatorilor, precum și a cetățenilor beneficiari că mijloacele administrate prezintă 

o imagine fidelă și reală. Prin urmare, este necesar ca contabilitatea și prezentarea 

situațiilor financiare să se bazeze pe un sistem unitar de norme, ca rezultat al 

procesului de reglementare a evidenței contabile. 

 Potrivit prevederilor cadrului de reglementare
1
, autoritățile/instituțiile 

bugetare, precum și CNAM, întocmesc și prezintă rapoarte financiare în baza Legii 

contabilității și în conformitate cu termenele și cerințele stabilite de Ministerul 

Finanțelor. Astfel, evidența contabilă a CNAM
2
 se ține în baza sistemului contabil 

în partidă dublă
3
, cu prezentarea situațiilor complete în baza SNC, conform 

politicilor contabile. 

Concomitent, CNAM, în calitate de unic administrator al FAOAM, potrivit 

normelor aprobate
4
, asigură înregistrarea operațiunilor privind veniturile și 

cheltuielile efectuate la executarea FAOAM, precum și stabilirea rezultatelor 

                                                           
1
 Art.74 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 (în continuare - Legea 

nr.181 din 25.07.2014 ). 
2
 Art. 4 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (în continuare - Legea nr. 113-XVI din 

27.04.2007, sau Legea contabilității). 
3
 sistem contabil în partidă dublă – sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei 

înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile şi situațiilor financiare (Art. 3 din Legea 

nr. 113-XVI din 27.04.2007). 
4
 Art. 26 din Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007 
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executării bugetului, raportând către Guvern, iar ulterior Parlamentului, spre 

aprobare.  

În acest sens, în baza cadrului normativ
5
, au fost aprobate formularele 

Rapoartelor privind executarea FAOAM, pentru prezentarea atât lunară, 

semestrială, cât și anuală. Raportarea anuală, potrivit acestor prevederi, include atât 

raportul privind executarea FAOAM, cât și Bilanțul , Situația de profit și pierdere, 

Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar al CNAM. 

Examinarea de către audit a modului de evidență a veniturilor FAOAM a 

relevat că reglementările politicii contabile au un caracter general,  indicând doar 

tipurile de venituri, fără a fi prevăzute normele privind modul de evidență a 

acestora. De asemenea, este necesar de menționat că, reieșind din intercalarea 

modului de evidență contabilă și cel de executare bugetară, la examinarea 

cartelelor de conturi contabile aferente veniturilor, auditul denotă că evidența 

contabilă a acestora se rezumă la reflectarea de casă a lor. În același timp, politicile 

contabile aprobate de CNAM stabilesc că elementele contabile se înregistrează pe 

măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății efectuate, adică în 

baza principiului contabilității pe angajamente
6
. 

Totodată, potrivit cadrului legal
7
, evidența și controlul corectitudinii 

calculării și virării în termen la contul CNAM a primelor de AOAM în calitate de 

contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense, precum și încasarea 

penalităților și sancțiunilor se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, în 

conformitate cu drepturile atribuite. Astfel, examinarea de către audit a 

documentelor primare aferente  actelor de verificare dintre CNAM și Serviciul 

Fiscal de Stat atestă contrapunerea veniturilor încasate, fără a fi raportate veniturile 

calculate și restante.  

Reieșind din cele relatate, auditul atestă că CNAM nu deține, nu 

înregistrează și nu raportează veniturile calculate și restante aferente primelor  de 

AOAM în perioada de gestiune (respectiv, 3005,7 mil.lei, 22,8 mil.lei). 

Notă: 

CNAM, la 22.05.2017, a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat prezentarea 

informației aferente veniturilor calculate, achitate și restante, pentru reflectarea și 

raportarea acestora în evidența contabilă. 

 

3.2. Raportul anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală în anul 2016 a fost întocmit în baza unui cadru normativ 

                                                           
5
 Ordinul ministrului Finanțelor nr. 107 din 20.07.2015 cu privire la aprobarea unor formulare ale Rapoartelor 

privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, componenței rapoartelor anuale și 

termenelor de prezentare (în continuare - Ordinul ministrului Finanțelor nr. 107 din 20.07.2015). 
6
 Art. 17 alin. (2) din Legea contabilității. 

7
 Art.17 din Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 privind mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală. 
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neactualizat și nu întrunește componentele rapoartelor anuale de execuție 

bugetară (Formularul nr. 2 CNAM).  

Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape, care constau în 

elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea execuției bugetare. Astfel, 

elementul-cheie prin care este asigurată transparența executării bugetare este 

raportarea. Potrivit cadrului legal
8
, raportarea anuală privind executarea fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală este asigurată prin întocmirea 

Raportului de către administratorul bugetului (CNAM) și se prezintă Guvernului, 

iar ulterior Parlamentului, spre aprobare, în termenele prevăzute de calendarul 

bugetar. 

Prin urmare, CNAM a raportat executarea FAOAM în anul 2016 în baza 

structurii Raportului anual aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 304 din 

22.04.2010, elaborată în baza Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar
9
 și 

Legii bugetare anuale pe anul 2010. Astfel, a fost întocmită și prezentată 

neconform Sinteza privind executarea FAOAM pe anul 2016 (Anexa nr. 1). În 

acest context, auditul menționează că normele expuse sunt în vigoare, deși cadrul 

juridic general în domeniul finanțelor publice a fost modificat în baza Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. 

Potrivit legii aprobate, actele legislative și normative urmau a fi aduse în 

concordanță cu noile norme legale. 

Totodată, în anul 2015, Ministerul Finanțelor a aprobat
10

 formularele 

aferente Rapoartelor privind executarea FAOAM, componența rapoartelor anuale 

și termenele de prezentare, stabilind prezentarea Formularului nr.2 privind raportul 

executării FAOAM, care nu este parte componentă a Raportului privind executarea 

FAOAM în anul 2016. 

În acest context, CNAM a motivat „neincluderea acestui raport prin 

neactualizarea de către Ministerul Finanțelor a formatului cu noile prevederi ale 

clasificației bugetare”. 

În aceste circumstanțe, se atestă că componența Raportului Guvernului 

privind executarea FAOAM în anul 2016 nu întrunește pe deplin cerințele cadrului 

normativ. 

Totodată, în vederea evaluării atât cantitative, cât și calitative a  rezultatelor 

obținute, precum și prezentării factorilor care au afectat execuția bugetară în anul 

de gestiune, au fost stabilite criterii aferente formatului și conținutului rapoartelor 

anuale privind executarea bugetară
11

, care să asigure nivelul comparabil față de cel 

aprobat. Verificările auditului asupra respectării criteriilor de întocmire a raportului 

anual privind executarea FAOAM în anul 2016 relevă unele carențe semnificative, 

                                                           
8
 Art.73 alin. (1) din Legea nr.181 din 25.07.2014. 

9
 Legea nr. 847 din 24.05.1996, abrogată prin Legea nr.181 din 25.07.2014. 

10
 Ordinul ministrului Finanțelor nr. 107 din 20.07.2015. 

11
 Art.73 alin (4) din Legea nr.181 din 25.07.2014. 



6 

cu impact asupra realizării scopului raportării execuției bugetare, în special, asupra 

prezentării informațiilor accesibile unui cerc larg de utilizatori interesați, și anume: 

 evaluarea implementării măsurilor de politici bugetar-fiscale comparativ 

cu asumările prevăzute în buget, precum și explicațiile privind eventualele abateri 

de la limitele macrobugetare pe termen mediu; 

 explicațiile la modificările bugetare efectuate pe parcursul anului; 

 nivelul de realizare a performanței în cadrul programelor. 

Notă : Urmare propunerilor de ajustare a Raportului Guvernului privind 

executarea FAOAM în anul 2016 în cadrul ședințelor cu Consiliul de 

Administrațiee, CNAM, la data de 05.05.2017, a prezentat versiunea modificată a 

Raportului de executare bugetară pentru anul 2016. Modificările introduse au 

inclus descrierea narativă a realizării indicatorilor de performantă stabiliți în 

cadrul bugetării pe programe. 

Prin urmare, caracterul general și statistico-financiar al Raportului 

Guvernului privind executarea bugetului FAOAM în anul 2016 nu asigură 

raportarea în deplină măsură a rezultatelor activităților realizate, a masurilor 

incluse în politicile bugetar-fiscale, nu prezintă factorii care au determinat devierile 

la executarea FAOAM, precum și problemele sistemice cu care se confruntă 

CNAM și soluțiile de diminuare și excludere a acestora. 

Totodată, verificările privind plenitudinea raportării de către CNAM a 

executării de casă a mijloacelor FAOAM (venituri și cheltuieli, inclusiv divizate pe 

fonduri), prin contrapunerea datelor raportate cu cele înregistrate în evidența 

contabilă în creditul contabil al contului curent în valută națională, auditul nu a 

constatat erori. 

 

IV. PREZENTAREA DOMENIULUI AUDITAT 

 
Sistemul de ocrotire a sănătății din Republica Moldova este ordonat în 

conformitate cu principiile de acces universal la principalele servicii de sănătate, 

de echitate și solidaritate. 

Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății se referă la acumularea 

resurselor financiare și distribuirea acestora în scopul asigurării prestării serviciilor 

medicale calitative pentru populație. Acumularea resurselor se realizează sub 

formă bănească (transferurile de la bugetul de stat, contribuțiile salariaților și ale 

angajatorilor, contribuţiile persoanelor asigurate în mod individual, plățile directe 

achitate de către pacienţi pentru utilizarea serviciilor medicale etc.). 

Astfel, pentru a oferi cetățenilor Republicii Moldova posibilități egale în 

obținerea asistenței medicale oportune şi calitative, de la 1 ianuarie 2004, a fost 

instituit sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală
12

. Sarcina de 

                                                           
12

 Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998.  
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bază stabilită a sistemului de AOAM în Republica Moldova a fost de a acoperi 

cheltuielile sistemului de sănătate pentru tratamentul şi profilaxia maladiilor 

persoanelor asigurate.  

În scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, CNAM are 

dreptul să constituie, din contul mijloacelor obţinute, 5 fonduri de asigurare, și 

anume:  

 fondul pentru achitarea serviciilor medicale (fondul de bază) - se 

utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Programului unic al 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală; 

  fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală - se 

utilizează pentru: acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi 

afecţiuni urgente, a căror rată anuală depăşeşte media luată în baza calculării 

Programului unic pentru anul respectiv, precum și pentru  compensarea diferenţei 

dintre cheltuielile efective legate de achitarea serviciilor medicale curente şi 

contribuţiile acumulate (veniturile aşteptate) în fondul de bază; 

  fondul măsurilor de profilaxie - se utilizează pentru acoperirea 

cheltuielilor legate preponderent de: realizarea măsurilor de reducere a riscurilor 

de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi 

secundară; efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării 

precoce a îmbolnăvirilor etc.; 

  fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii 

medicale - destinat sporirii calităţii serviciilor medicale, eficienţei şi 

randamentului instituţiilor şi se utilizează preponderent pentru procurarea 

utilajului medical performant şi a mijloacelor de transport etc.; 

 fondul de administrare a sistemului de asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală – se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a 

CNAM. 

Astfel, asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem 

autonom, garantat de stat, de protecție financiară a populației în domeniul 

ocrotirii sănătății prin constituirea fondurilor asigurării obligatorii de asistență 

medicală, destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor 

condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune).  

 Responsabilitatea conducerii Companiei Naționale de Asigurări în 

Medicină a constat în organizarea şi ținerea evidenței contabile aferente executării 

FAOAM şi asigurarea înregistrării operațiunilor privind veniturile şi cheltuielile 

efectuate, precum şi datoriile achitate până la 31 decembrie, evidența transferurilor 

de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării FAOAM prin închiderea 

conturilor de venituri şi cheltuieli
13

.  

                                                           
13

 Legea  nr.181 din 25.07.2014. 
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De asemenea, conducerea CNAM este responsabilă de instituirea unui 

sistem de management financiar şi control intern eficient, care să asigure 

prezentarea în termen a datelor veridice și exhaustive în Raportul privind 

executarea FAOAM în anul 2016 către Guvern. 

Responsabilitatea Ministerului Finanțelor a constat în: 

 elaborarea și aprobarea, în baza Legii contabilității şi în conformitate cu 

Planul de conturi contabile, a metodologiei privind evidența contabilă în sistemul 

bugetar, inclusiv privind contabilitatea executării fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală; 

 elaborarea şi aprobarea metodologiei necesare pentru implementarea 

cadrului normativ-legal în domeniul finanţelor publice, precum şi acordarea 

asistenţei metodologice autorităţilor publice centrale în procesul bugetar. 

 

V. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 
Auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 a fost efectuat în temeiul 

art.28 şi art.31 alin.(2) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi 

conform Programelor activităţii de audit a Curții de Conturi pe anul 2016
14

 și pe 

anul 2017
15

. 

Scopul misiunii de audit a constat în exprimarea opiniei de audit, prin 

oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind 

executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 este 

întocmit conform prevederilor legale și prezintă o imagine fidelă
16

, atât în aspecte 

financiare, cât și în aspecte de execuție bugetară. 

Sfera și obiectivele de audit.  

Prin aplicarea pragului de semnificație la nivelul raportului privind 

executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, probele de audit 

au fost acumulate în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 

Obiectivul general rezidă în determinarea plenitudinii și veridicității 

Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală în anul 2016. 

Obiectivele specifice au fost determinate reieșind din activitățile de 

audit efectuate la etapa de planificare a auditului.  

Pentru asigurarea obiectivului general, auditul a stabilit următoarele 

obiective specifice: 

i. obținerea unei asigurării rezonabile că CNAM ține evidența contabilă 

(înregistrează și prelucrează datele de evidență) în baza unui cadru de raportare 

financiară exhaustiv; 

                                                           
14

 Hotărârea Curții de Conturi nr. 46 din 14.12.2015 (cu modificările și completările ulterioare). 
15

 Hotărârea Curții de Conturi nr. 47 din 05.12.2016 (cu modificările și completările ulterioare). 
16

 Pct.24 din ISSAI 4200 „Liniile directoare privind auditul de conformitate asociat auditului situațiilor financiare”. 
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ii. obținerea unei asigurări rezonabile că CNAM a prezentat exhaustiv 

Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală. 

Responsabilitatea echipei de audit a constat în evaluarea faptului că 

Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală a fost întocmit în conformitate cu cadrul de raportare aprobat, 

prin aplicarea procedurilor de audit corespunzătoare pentru obținerea probelor de 

audit suficiente și adecvate, în scopul de a oferi o bază rezonabilă pentru 

exprimarea opiniei. Indicatorii reflectați pot influența deciziile utilizatorilor, luate 

în baza acestor rapoarte, de aceea a fost evaluată aplicabilitatea cadrului de 

raportare în aspectul comprehensivității și completitudinii. 

La realizarea auditului a fost exercitat raționamentul profesional și s-a 

menținut scepticismul profesional privind: 

 aplicarea și executarea procedurilor de audit ca răspuns la riscurile 

identificate, pentru a obține probe de audit suficiente și adecvate în scopul 

furnizării unei baze pentru opinia de audit; 

 evaluarea cadrului de raportare, inclusiv a modului de prezentare a 

tranzacțiilor și evenimentelor și a măsurii în care acesta asigură prezentarea 

comprehensivă și completă a informațiilor; 

 comunicarea persoanelor responsabile cu guvernanța, aria planificată și 

programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări, concluzii și 

recomandări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului 

intern, identificate pe parcursul auditului
17

. 

În conformitate cu prevederile standardelor de audit
18

, echipa de audit a adus 

la cunoștință entității toate constatările şi recomandările auditului. În urma 

discuțiilor și a prezentării informațiilor suplimentare, CNAM a ajustat Raportul 

privind executarea fondurilor  asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 

2016, la data de 05.05.2017 și data de 26.05.2017. 

 

 

 

VI. RECOMANDĂRILE AUDITULUI 
 

Compania Națională de Asigurări în Medicină:  

1. Să ajusteze cadrul regulator intern (inclusiv politicile contabile) aferent 

evidenței contabile și raportării financiare, potrivit normelor specifice, cu 

                                                           
17

 ISSAI 1260 „Comunicarea aspectelor de audit persoanelor responsabile de conducerea entităţii”, aprobat prin 

Hotărârea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014. 
18

 ISSAI 1260 „Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanța”. 
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înaintarea acestora, spre coordonare, Ministerului Finanțelor și, spre aprobare, 

autorității publice centrale de specialitate (pct. 3.1); 

2. Să întocmească Raportul privind executarea FAOAM în concordanță cu 

cerințele și prevederile legale aferente formatului și conținutului rapoartelor anuale 

privind executarea bugetară (pct. 3.2). 

 

VII. ECHIPA DE AUDIT 

Controlor de stat principal, șef al echipei de audit 

Controlor de stat, membru al echipei de audit 

Bulmaga Liuba 

Verejanu Olga 

 

 

Responsabil de monitorizare: 

Șef al Direcției generale auditul sectorului social  Sofia Ciuvalschi 
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Pentru obținerea probelor de audit relevante  și rezonabile, care să susțină 

constatările și opinia de audit, a fost aplicată abordarea bazată pe proceduri de 

fond. 

Misiunea de audit a fost planificată şi realizată în conformitate cu 

Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 şi ISSAI 

1000-2999)
19

. 

De asemenea, pentru obținerea unor probe relevante și suficiente, care să 

susțină constatările şi recomandările formulate, probele de audit au fost acumulate 

preponderent prin examinarea cadrului de reglementare și a documentelor și 

rapoartelor întocmite de către entitatea auditată. 

 

                                                           
19

 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale 

Instituţiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 în cadrul misiunilor de 

audit ale Curţii de Conturi”; Hotărârea Curţii de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor 

Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999)”. 


