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1. Analiza activității
Înființat in 1997, Colegiul Medicilor din Romania este organizat si functioneaza
ca organizatie profesionala a corpului medical, de interes public, apolitica si fara scop
patrimonial, avand ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea
exercitarii profesiei de medic; are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara
posibilitatea vreunei imixtiuni.
Pentru anul 2015 ne-am propus, prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in
Adunarea Generala din martie 2015, venituri non profit in suma de 4.000.000 lei si
cheltuieli aferente in suma de 6.300.000 lei. Situatia, dupa 12 luni de activitate se
regasesc in cifrele de mai jos.
A. Activitate non profit
Prin activitatea desfasurata in cursul anului 2015 s-au inregistrat venituri totale in
suma de 3.888.831 lei si cheltuieli totale in suma de 3.167.817 lei rezultand astfel un
excedent de 721.014 lei.
Venituri totale – 3.888.831 lei
- Cotizatii – 3.240.252 lei
- Avizari EMC + reacreditari furnizori EMC – 535.567 lei
- Sponsorizari – 10.000 lei
- Adeverinte + aviz temporar – 34.639 lei
- Dobanzi bancare – 28.644 lei
- Venituri din vanzare auto Toyota – 26.400 lei
- Venituri acordate parteneri (Telekom, Vodafone, Orange) – 12.252 lei
- Diferente curs valutar – 1.077 lei
Indicatori
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- Cotizatii
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Propunerea la capitolul venituri a fost de 4.000.000 lei, realizarea fiind de
3.888.831 lei.
In suma totala a cotizatiilor realizate in anul 2015 (3.240.252 lei suma centralizata
de ;a colegiile teritoriale, mai putin 7 colegii care nu au trimis materialele solicitate
pana la data finalizarii raportului) se regasesc si cotizatiile restante, aferente anului
2015, care urmeaza a fi incasate incepand cu 01.01.2016, in suma de 628.384 lei. Din
anii anteriori (2011 - 2014) mai avem de incasat suma de 367.580 lei.
Cheltuieli totale - 3.167.817 lei
- cheltuieli salarii, indemnizatii si contributii la bugetul de stat, tichete masa –
1.952.592 lei
- cheltuieli deplasari interne si externe – 262.930 lei
- cheltuieli piese, ob. inventar, mat.consumabile, birotica – 82.845 lei
- cheltuieli auto – 15.020 lei
- cheltuieli intretinere sediu, utilitati, asigurari, arhivare – 240.220 lei
- servicii prestate (cenzor, avocat, IT, legislatie) –117.500 lei
- comisioane bancare – 24.945 lei
- organizare evenimente ( A.G., ședinte invitati externi - EurHeCA ) – 64.040 lei
- cheltuieli impozite si taxe locale – 3.466 lei.
- cheltuieli cu contrib.organisme interne si internationale 212.915 lei
- cheltuieli acordate prin sentinte judecatoresti – 107.604 lei
- ajutor social medic – 2.100 lei
- donatie tiparire atlas chirurgie – 5.000 lei
- amortizare mijl. fixe – 76.640 lei
Indicatori
Cheltuieli non profit
- chelt. cu personalul
- chelt. materiale
- ch. servicii si taxe
- cotizatii organisme
- ch. mijl. fixe - amortiz
- donatii, ajutoare
- cheltuieli sentinte judec.
- achizitie sediu
- participare proiecte
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B. Activitatea aferenta derularii Proiectelor Europene
O activitate distincta, desfasurata de Colegiul Medicilor din Romania in anii
anteriori a fost participarea, in calitate de partener, in cele 5 proiecte cu finantare
europeana.

Sumele alocate de catre Colegiul Medicilor din Romania in vederea finalizarii
acestor proiecte au fost rambursate in totalitate de catre partenerii principali.
La data de 31.12.2015, Colegiul Medicilor din Romania mai are de recuperat
92.222 lei din proiectul derulat in parteneriat cu Fundatia Amfiteatru, documentatia fiind
in curs de rambursare de catre organismele intermediare.
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În final, se impun următoarele precizari:
Au fost indeplinite conditiile prevazute de Legea Contabilitatii Nr. 82/1991,
republicată, Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1829/2003 privind aprobarea
Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
precum si celelalte reglementari aparute in domeniul financiar contabil; privind
organizarea si intocmirea situatiilor financiar contabile.
Pentru o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor
obtinute s-au respectat regulile, normele si principiile contabilitatii.
Posturile bilantiere prezentate in raportul activitatii financiar contabile pentru anul
2015 corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt in concordanta cu
situatia reala a elementelor patrimoniale, avand la baza referate aprobate de
persoanele in drept si decizii emise de Biroul Executiv.
In situatia rezultatelor activitatii anului fiscal 2015 sunt reflectate fidel veniturile,
cheltuielile si rezultatele financiare, distinct, pentru fiecare tip de activitate
desfasurată.
La sfarsitul anului s-a efectuat inventarierea anuala, in conformitate cu
reglementarile in domeniu, fara a se constata diferente intre stocul scriptic si cel
faptic, rezultatele fiind consemnate in listele de inventariere si in procesul verbal
incheiat de comisia de inventariere. Ca urmare a uzarii tehnice sau morale a unor
echipamente precum si urmare restituirii unur echipamente acordate, initial, spre
folosinta Colegiilor teritoriale; se impune casarea acestora in perioada imediat
urmatoare.
Obligațiile fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si fondurile speciale
au fost corect stabilite si virate la termenele prevazute de legislatia in vigoare.
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PROPUNERI PENTRU ANUL 2016
Nr. Crt. INDICATORI
1. TOTAL VENITURI
1.1 Venituri non profit
Cotizații
Acreditari EMC
Adeverințe, aviz temporar
Sponsorizări
Alte venituri
1.2 Venituri economice
1.3 Venituri proiecte
2. TOTAL CHELTUIELI
2.1 Cheltuieli non profit
* Ch. cu personalul:
- salarii, indemniz., contrib.
- deplasări
- expertize Jurisdicție
* Ch. materiale
* Ch. servicii terți, taxe locale
* Cotizații organisme
* Donații, subvenții, ajutoare
* Cheltuieli amortizare
* Cheltuieli sentințe judec.
* Achiziție/modernizare sediu
2.2 Cheltuieli economice
3. REZULTAT
3.1. Activitate non profit
3.2. Activitate economică
3.3 Activitate proiecte

Propuneri 2016
4.242.000
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2.500.000
0
-2.408.000
-2.500.000
0
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Notă: Suma de 550.000 Euro, prevazută pentru achiziția/modernizarea sediului, va
avea ca sursă economiile financiare pe care le are Colegiul Medicilor din Romania,
plasate in fonduri de investitii si depozite bancare, in suma de 4.300.000 lei.

