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CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI 
Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili 
Serviciul Financiar Contabilitate 
 

1. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT – ANUL 2019 
 

Veniturile totale constituite la BASS, în anul 2019, au fost de 578.204.234 lei: 
Venituri 2019 (lei)
Contribuţii CAS ale angajatorilor 3.151.599

Contribuţii datorate de AJOFM pentru persoane aflate în şomaj 0

Contribuție de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă 455.399

Contribuție de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă 131.574

Contribuţii ale asiguraţilor 535.343.223

Contribuţii pe bază de contract de asigurare 4.225.052
Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de natură salarială, plătite de angajatori 

1.379

Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane care realizează venituri din 
activităţi independente 

928.904

Contribuție de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală 

-5.179

Contribuție de asigurări sociale datorată de persoane care realizează venituri din 
activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit 
Codului civil, precum și a contractelor de agent 

-280

Contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează 
venituri în baza contractelor de activitate sportivă 

139.602

Contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din 
salarii din domeniul construcțiilor 

23.723.476

Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice 4.175.787

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat 243
Contribuţii pentru bilete de tratament 1.487.944

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate 10.015

Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de pensii 113.624

Sume  din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente 
sistemului public de pensii 

288.791

Sume în curs de distribuire 4.033.081

Total 578.204.234
 

Cheltuielile efectuate din BASS, în anul 2019, au fost în sumă de 883.545.524 lei. 
Cheltuieli 2019 (lei)
Pensii de asigurări sociale 847.753.308

Ajutoare de deces / nr. pensionari 
22.993.235

4.723
Cheltuieli cu transmiterea pensiilor 5.708.000
Cheltuieli de personal 5.346.088
Cheltuieli materiale şi servicii 600.053

Ajutoare de deces – asiguraţi / nr. beneficiari 
852.150
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Cheltuieli 2019 (lei)
Cheltuieli de capital 178.600
Despăgubiri civile 65.484
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 14.660
Ajutoare de deces deduse direct de agenţii economici 34.546
Recuperări debite ani precedenţi -600
Total cheltuieli BASS 883.545.524
 

2. BUGETUL DE STAT – ANUL 2019 
 

Cheltuielile efectuate din BS, în anul 2019, au fost de 342.827.250 lei, repartizate astfel: 
Cheltuieli 2019 (lei)
Pensii agricultori 202.334.381
Indemnizaţii veterani de război, Legea nr. 44/1994 18.738.903
Indemnizaţii DL nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, Legea nr. 309/2002 10.363.366
Pensii magistraţi, Legea nr. 303/2004 12.199.991
Personal auxiliar de specialitate, Legea nr. 567/2004 983.682  
Pensii IOVR, Legea nr. 49/1999 83.919
Indemnizaţii eroi martiri ai Revoluţiei, Legea nr. 42/1990 şi Legea nr. 341/2004 1.010.388
Indemnizaţii membri uniunilor de creatori, Legea nr. 109/2005, Legea nr. 8/2006 1.261.351
Ajutoare soţ supravieţuitor, Legea nr. 578/2004 2.804.161
Pensia socială minim garantată, O.U.G. nr. 6/2009 82.104.044
Pensii parlamentari,  Legea nr. 96/2006 0
Indemnizaţii de însoţitor 6.508.801
Recuperare debite ani precedenţi 0
Pensii aviatori – Legea nr.83/2015 86.243
Pensii personal Curtea de Conturi, Legea nr. 217/2008 180.286
Taxe poştale 3.353.114
Abonamente telefonice pentru beneficiari de legi speciale 277.647
Ajutoare anuale veterani 137.200
Boli profesionale, Legea nr. 346/2002 0
Bilete călătorie, Ord. 97/2003 369.953
Ajutoare deces, IOVR 27.975
Indemnizaţii, Legea nr. 323/2004 1.845
Total cheltuieli bugetul de stat 342.827.250
 

3. FONDUL DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE – ANUL 2019: 
 

Veniturile totale constituite la Sistemul AMBP, în anul 2019, au fost de 1.291.292 lei: 
Venituri 2019 (lei)
Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de 
angajatori 

39.208

Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru accidente si boli 
profesionale 

1.250.211

Sume  din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite aferente 
sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

1.873

Total 1.291.292
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Cheltuielile efectuate din FAAMBP, în anul 2019, au fost de 1.634.624 lei, repartizate astfel: 
Cheltuieli 2019 (lei)
Pensii 1.203.987
Asistenţă socială în caz de invaliditate 30.000
Cheltuieli de personal 164.857
Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese 37.880
Cheltuieli materiale 13.083
Indemnizaţii ITM din cauză de boală profesională sau accident de muncă 147.510
Compensaţii pentru atingerea integrităţii 25.700
ITM deduse de agenţii economici 0
Cheltuieli cu transmiterea drepturilor 9.721
Cheltuieli de capital 0
Despăgubiri civile 1.886
Recuperare debite ani precedenţi 0
Total cheltuieli FAAMBP 1.634.624
 


