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                         Anexa nr…………………… 

 La HAGEA  nr………../…………… 
 

 

NOTA DE INFORMARE 

privind tarifele de prestări servicii medicale propuse spre aplicare incepand 

cu anul 2017 de catre S.C. MEDSERV MIN S.A 

  

 

I. Prezentare generală 
 

Societatea S.C. Medserv Min S.A. a fost constituită in anul 2002 ca societate 

pe acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania 

Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, având codul unic de înregistrare 14814475, 

nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J18/299/2002, prin actul constitutiv şi 

protocolul de desprindere  menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale 

de urgenţă şi control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de 

prestări servicii medicale. 

În cadrul obiectului principal i unic de activitate-cod unic 8690,,Alte activități 

referitoare la sănătatea umană”societatea presteaza următoarele servicii medicale: 

 Asistență medicală  generală i de urgență la cabinetele medicale din 

cadrul Sucursalei Diviziei Miniere. Activitatea se desfă oară prin intermediul a 10 

cabinete medicale i 3 puncte sanitare; 

 Asistență medicală de urgență i transport sanitar cu ambulanțe proprii tip 

B2. Activitatea se desfă oară cu 1 ambulanță ce deserve te zona Rovinari i 1 

ambulanță ce deserve te zona Motru; 

 Activitatea de control medical periodic i  medicina muncii pentru  

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. i pentru terți beneficiari; 

mailto:office@medservminsa.ro;%20financiar@medservminsa.ro
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 Activitatea de servicii de kinetoterapie;  

 Activități de psihologie medicală i psihologia muncii;  
 Activități de balneofizioterapie la CRPFM Săcelu. 

 

II.   Considerente şi scurt istoric 
 

         Potrivit ultimelor situaţii financiare ale S.C. Medserv Min S.A., majoritatea 

cifrei de afaceri inregistrata de Societate este realizata din tranzacttiile acesteia cu 

actionarul majoritar. 

         La art. 52., alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, se stipuleaza: 

,, Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă 

adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta 

are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% 

din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra 

de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu 

administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere 

ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra 

societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.’’  

         Pentru anul 2017 S.C Medservmin SA nu are contract incheiat de prestari 

servicii medicale cu actionarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A. 

         Avand in vedere aceste considerente, pentru a putea fi convocata Adunarea 

generală a acţionarilor S.C Medservmin SA (intervalul de timp de la data convocarii 

acesteia pana la tinerea efectiva a sedintei este de aproximativ 40 zile calendaristice), 

este necesar sa existe conditiile pentru a incheia o astfel de tranzacţie.  

 

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică 
  

        Pentru a putea proceda la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent 

anului 2017, societatea a procedat la: 

A. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico-financiari i de personal în 

perioada 2012-2016. 

B. Actualizarea tarifelor de prestari servicii medicale propuse spre aplicare 

incepand cu anul 2017. 
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A. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico-financiari și de 

personal în perioada 2012-2016. 

      Din anul 2012 acționarul majoritar  S. C.E. Oltenia S.A. este principalul beneficiar 

al serviciilor medicale prestate de S. C. MEDSERV MIN S.A. cu aproximativ 96% 

din gama de servicii prezentate mai sus, iar in perioada 2012-2016 evoluția 

principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel: 

  

 Din analiza acestei evoluții reiese diminuarea an de an a veniturilor realizate din 

activitatea prestată pentru principalul beneficiar, într-un procent mult mai mare 

comparativ cu cel de reducere a numărului de personal. Astfel: 

 în anul 2014 față de anul 2013 - veniturile au scăzut cu 21,24ș, numărul 

de personal a scăzut cu 3,28ș; 

 în  anul 2015 față  de  anul  2014- veniturile au scăzut cu 15,40ș, numărul 

de personal a scăzut cu  1,30ș, cheltuielile cu personalul au scăzut cu 9,23ș în 

condițiile neacordării tichetelor de masă i a  2 bonusuri, în vederea încadrării                  

în BVC; 

  în anul 2016 față de anul 2015 - veniturile au scăzut cu 12,40ș , numărul 

de personal a scăzut cu 11,10 % , cheltuielile cu personalul au scăzut cu 10,35 %  în 

condițiile în care nu s-au acordat tichete de masă i bonusuri conform CCM pentru 

echilibrarea BVC ( tichete de masă 221 mii + bonusuri 187 mii =408 mii). 

 Menționăm  ca salariul minim   a crescut de la 900 lei în iulie 2014, la 1.250 lei 

în  luna mai 2016, ceea ce a influențat  semnificativ evoluția cheltuielilor cu 

personalul pentru perioada analizata  (în  condițiile  în  care   80%   din  personal  este 

încadrat cu salariul minim pe economie). Se impune astfel,  o actualizare a tarifelor 

de   prestări   servicii  medicale  incepand cu anul   2017,   luând în considerare atat  

INDICATORI 2012 2013 2014 2015 2016 

VENITURI TOTALE  5.294.775 5.547.098 4.573.659 4.019.090 3.519.000 

 din care CEO 5.184.474 5.445.906 4.345.707 3.676.744 3.382.500 

CHELTUIELI TOTALE 4.891.583 5.149.954 4.282.995 3.951.748 3.562.100 

din care chel. cu pers 3.393.727 3.841.839 3.670.015 3.331.317 2.986.600 

PROFIT/ PIERDERE 403.192 397.144 290.664 67.282 -43.100 

IMPOZIT PROFIT 102.525 108.255 78.487 19.488 0 

PROFIT NET 300.667 288.889 212.177 47.794 0 

NR. MEDIU PERS. 116 132 129 117 104 

Productivitatea Muncii 45.578 41.908 35.357 34.273 33.837 
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cheltuiala reală cu personalul  cât i cheltuielile  efective indirecte  care  au fost 

influențate de cre terea prețurilor i tarifelor la materiale, obiecte de inventar, servicii 

prestate de terți, impozite i taxe, amortisment. 

 Renunțarea dupa caz, de catre actionarul majoritar S.CE OLTENIA S.A. la 

serviciile medicale ce ar fi trebuit  prestate de catre    S.C. MEDSERV MIN S.A. în 

perioada aprilie - iunie 2016 (perioada  de intrerupere a activității actionarului 

majoritar) a determinat imposibilitatea realizarii veniturilor si implicit a incadrarii 

in indicatorii BVC pe anul 2016 (chiar daca societarea a luat masurile posibile 

pentru reducerea cheltuielilor, care vor fi prezentate mai jos). 

 In acest context, mentionam ca S.C. MEDSERV MIN S.A. a întocmit  un Plan 

de restructurare, reorganizare  și eficientizare a activității pentru anul 2016 

(anexa nr.1), ca urmare  a imposibilității încadrării în BVC 2016, datorită faptului 

că principalul beneficiar S.CE OLTENIA S.A. a avut perioade de întrerupere de 

activitate (cariera Husnicioara - în perioada  februarie /iunie, toate exploatările 

miniere în perioada aprilie/mai,  cabinetul de la CRPFM Săcelu a avut a activitate 

doar 2 luni din 4 luni contractate)  i a solicitat la S.C. MEDSERV MIN S.A.   

sistarea  prestației medicale în aceste perioade. Aceste întreruperi au avut drept 

consecința, asa cum am mentionat mai sus, nerealizarea veniturilor (în sumă de           

546 mii lei), desi societatea a efectuat cheltuială cu plata personalului în întrerupere 

activitate cu 75 %.  Astfel, s-au luat următoarele măsuri: 

Personalul TESA i operativ indirect productiv a intrat prin rotație în întrerupere 

a activității cu plata corespunzătoare a 75 % din salariu astfel: 

         16 zile lucrătoare  în luna aprilie; 

          4 zile lucrătoare în luna mai; 

          4 zile lucrătoare în luna iunie; 

          2 zile lucătoare în perioada iulie - decembrie.  

 Personalul direct productiv în întrerupere activitate pe toată perioada în care 

beneficiarul a sistat prestațiile de servicii medicale. 

 Reducerea altor cheltuieli  de personal 

      - Bonusuri în valoare de (1800 lei/angajat/an) 

      - Tichetele de masă din luna martie 2016 până la sfâr itul anului.  

 Reorganizarea activității TESA + personal indirect productiv  prin desființarea 

a 2 posturi TESA i 2 posturi  personal indirect productiv. Acest fapt s-a realizat prin 
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 plecarea la cerere a unui economist, a unui jurist, un post de  asistent relații cu 

publicul i în curs de plecare a angajatei care a ocupat postul de femeie de serviciu de  

la Cabinetul Medical Motru. Tot  în această perioadă (iunie - iulie) au mai plecat                    

3  asistenți medicali  astfel încât numărul de personal  a scăzut de la 116 la 110. 

 Toate aceste măsuri au determinat o îmbunătățire a situației economico-

financiare. Astfel de la pierdererea de  110 mii lei la data de 30.06.2016, societatea 

estimeaza o pierdere de 43 mii lei la data de 31.12.2016,  mai puțin cu 98 mii lei 

față de profitul bugetat. 

  In acest sens, toate aspectele prezentate impun  o actualizare a tarifelor de 

prestări servicii medicale incepand cu anul 2017 ( prezentate în anexa 2) astfel încât 

veniturile realizate pe baza lor să acopere cheltuielile reale ale societății i să se 

realizeze i un profit care se va reflecta în dividendele acționarului majoritar. 

       Mai mult, societatea are intocmit si aprobat prin Hotararea A.G.E.A. 

nr.3/18.04.2016 un Plan de dezvoltare pentru perioada 2016-2018 (anexa 3), in 

cadrul caruia se regasesc rezultatele prognozate prin derularea investitiei 

,,Tomograf’’- investitie ce presupune atat utilizarea unor surse proprii de finantare cat 

si atragerea unei surse de finantare externe in valoare de aproximativ 1.000.000 lei. 

Insa pentru a obtine aceste fonduri externe este imperios necesar ca societatea sa 

demonstreze ca are capacitatea financiara necesara obtinerii acestora. 

 

B. Actualizarea tarifelor de prestari servicii medicale propuse spre aplicare 

incepand cu anul 2017. 

 

 In contextul aspectelor prezentate mai sus, se impune  o actualizare a tarifelor de 

prestări servicii medicale incepand cu anul 2017 ( prezentate în anexa 2) astfel încât 

veniturile realizate pe baza lor să acopere cheltuielile reale ale societății i să se 

realizeze i un profit care se va reflecta în dividendele acționarului majoritar. 

 In acest sens, pornind de la faptul ca societatea a luat toate măsurile posibile ca să 

reducă cheltuielile, ajungând la un număr de personal strict  necesar bunei desfă urări 

a activității o prima etapa a reprezentat-o identificarea tarifelor  de   prestari servicii  

medicale   practicate   de   catre  societate pentru  anii   2013 si 2016, a caror situatie 

comparativa o regasim in tabelul nr. 1 de mai jos. 
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Tabelul nr. 1,, Situația comparativă a tarifelor de prestari servicii medicale ale                      

S.C. MEDSERVMIN S.A. pentru anii 2013 si 2016’’ 

 

Nr.crt 

ANUL 2013 ANUL 2016 DIFERENTA  

      

Tarif 

lunar       

Tarif 

lunar       

Tarif 

lunar 

1 CM NR. CM 10 18254,04 CM NR. CM 10 16689,13 CM NR. CM 0 -1564,91 

2 PS NR. PS 7 12327,55 PS NR. PS 3 11348,49 PS NR. PS -4 -979,06 

3 CM SNLO NR.CM 1 13038,34 CM SNLO NR.CM 0   CM SNLO NR.CM -1 

-

13038,34 

4 

AMBUL 

ANTE 

NR.TIP B 8 16498,50 

AMBUL 

ANTE 

NR. TIP 

B 2 18686,40 

AMBUL 

ANTE 

NR. TIP B -6 2187,90 

5 NR.TIP A 1 8042,70 

NR.TIP 

A 0   NR.TIP A -1 -8042,70 

6 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE 6,00 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE 4,50 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE -1,50 

7 AUDIOMETRIE 15,00 AUDIOMETRIE 6,00 AUDIOMETRIE -9,00 

8 EKG 15,50 EKG 5,00 EKG -10,50 

9 SPIROMETRIE 15,00 SPIROMETRIE 4,95 SPIROMETRIE -10,05 

10 PSIHOLOGIC 21,00 PSIHOLOGIC 5,00 PSIHOLOGIC -16,00 

 

 Urmatoarea etapa a fost studierea si identificarea tarifelor identificarea tarifelor de 

prestari servicii medicale practicate atat de catre alte societati din judetul nostru cat 

si de catre S.C. MEDSERVMIN S.A.  in anul 2016, a caror situatie comparativa o 

regasim in tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2 ,, Situația comparativă a tarifelor de prestari servicii medicale  

in anul 2016’’ 

 

Tip examinare 

Med 

Life  Tudormed 

Clinic 

Life 

Spitalul 

județean 

MEDSERV MIN 

Actual 

2016 

Propus 

2017 

Glicemie 7 5 5 5 5 6,71 

EKG 10 10 10 15 5 10,48 

Spirometrie  10 10 … 20 4,95 7,11 

Examen clinic 20 20 … 20 4 5,93 

Fi ă aptitudine … … … … 4,5 6,15 

Kinetoterapie … …. … 10 /sal 7,67/sal 13/sal 

Acuitate … … … 30 5 6,14 

Examen 

psihologic 20 25 25 30 5 6,92 

Audiometrie 10 10 10 … 6 6,94 

 

 Mentionam ca societățile medicale din Gorj înregistrate pe codul CAEN 8690 ,, 

Alte activități referitoare la sănătatea umană” prestează doar servicii de medicina 

muncii ( servicii care la S.C. MEDSERV MIN S.A.  reprezintă aproximativ 20ș din  

total venituri). Mai mult,  la nivelul judetului Gorj nu exista o alta companie care 

să presteze servicii  de asistență medicală și de urgență la nivelul cabinetelor și  
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punctelor sanitare, asistență medicală de urgență prespitalicească și transport 

sanitar și asistență de medicina muncii și efectuarea controlului medical 

periodic. 

 Din cele prezentate rezulta faptul ca: 

- S.C. MEDSERV MIN S.A.  isi desfasoara activitatea cu tarife mult mai  

avantajoase pentru actionarul majoritar decat alte societăți medicale din Gorj 

înregistrate pe codul CAEN 8690 ,, Alte activități referitoare la sănătatea umană”; 

- actualele tarife de prestari servicii medicale practicate de catre  societate nu asigura 

acoperirea cheltuielilor estimate ale societatii pentru anul  2017; 

- este imperios necesar să fie revizuite actualele tarife de prestari servicii medicale 

practicate de catre  societate atfel incat acestea sa determine obtinerea unor 

venituri care sa acoperie cheltuielile estimate ale societății. 
 In acest sens, societatea a procedat la actualizarea tarifelor de prestari servicii 

medicale propuse spre aplicare incepand cu anul 2017 (conform notei                       

nr. 4674/13.10.2016 - anexa 2 la prezenta) - tarife care ar determina obtinerea unor 

venituri care sa acopere cheltuielile reale ale societății, iar sedinta Consiliului de 

Administraţie convocata pentru data de 24.10.2016, a avut pe ordinea de zi la punctul 

2 ,, Nota privind Tarife de prestari de servicii medicale propuse spre aplicare in anul 

2017 de catre Societate’’.  

       Avand in vedere: 

(1) necesitatea intocmirii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017; 

(2) mentiunile din cadrul notei nr . 4708/17.10.2016 (anexa 2 la prezenta ) 

referitoare la faptul ca actualele tarife ale societatii nu acopera cheltuielile estimate a 

se efectua in anul 2017; 

(3) prognoza efectuata de catre societate pentru perioada 2017-2020 avand la baza 

tarifele de prestari servicii medicale propuse spre aplicare incepand cu anul 2017 

(anexa 4 la prezenta)   

(4) mentiunile de mai sus referitoare la faptul ca pentru anul 2017                                

S.C Medservmin SA nu are contract incheiat de prestari servicii medicale cu 

actionarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A.;  

(5) aspectele consemnate in Procesul verbal al sedintei Consiliului de 

Administraţie  al S.C Medservmin SA din 24.10.2016 ; 

(6) prin Hotararea nr. 20/24.10.2016 a C.A.  al Societatii s-a dispus:  
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Art.1. ″ Consiliul de Administraţie ia act de Nota nr. 4674/13.10.2016 referitoare la 

Tarifele de   prestari de   servicii  medicale  propuse spre  aplicare  in  anul  2017   de   

 către Societate şi dispune  inaintarea materialului la actionarul majoritar -                            

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.″ 

          In scop informativ, regasim atasata la prezenta nota si : 

- Situatia rezultatului financiar estimat al societatii la 31.12.2016 (pierdere), 

avand la baza actualele tarife de prestari servicii medicale ( Execuţie Buget de 

Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.08.2016 (în lună, cumulat 8 luni); Execuţie 

Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 30.09.2016; Execuţie Buget de 

Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.12.2016) - anexa nr. 5. 

IV. Baza legală: 
 
-  Actul Constitutiv al S.C. Medservmin S.A. ; 

- Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al                          

S.C. Medservmin S.A. 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o partcipatie majoritara; 

- Hotararea nr.20/24.10.2016 a Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min SA. 

V. Concluzii 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi-n conformitate cu prevederile art. 52., 

alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice, precum si art. 1 din Hotararea nr. 20 din 24.10.2016 a 

Consiliului de Administratie al S.C. Medservmin S.A., propunem spre informare  

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Medservmin S.A tarifele 

de prestari de servicii medicale propuse spre aplicare in anul 2017 de catre 

Societate, regasite in cadrul notei nr. 4674/13.10.2016 a S.C. Medservmin S.A. 

 

Director Executiv,                                               Contabil Sef, 

Pop Gavrila                                                       Viasu Dan 
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Nr. 4916/27.10.2016                                                            
 Anexa nr. 1 

              La HCA  nr.20/24.10.2016 

                                                         
 

 

NOTA DE INFORMARE 

privind tarifele de prestări servicii medicale propuse spre aplicare incepand 

cu anul 2017 de catre S.C. MEDSERV MIN S.A 

  

 

I. Prezentare generală 
 

Societatea S.C. Medserv Min S.A. a fost constituită in anul 2002 ca societate 

pe acţiuni, prin externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania 

Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, având codul unic de înregistrare 14814475, 

nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J18/299/2002, prin actul constitutiv şi 

protocolul de desprindere  menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale 

de urgenţă şi control medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de 

prestări servicii medicale. 

În cadrul obiectului principal i unic de activitate-cod unic 8690,,Alte activități 

referitoare la sănătatea umană”societatea presteaza următoarele servicii medicale: 

 Asistență medicală  generală i de urgență la cabinetele medicale din 

cadrul Sucursalei Diviziei Miniere. Activitatea se desfă oară prin intermediul a 10 

cabinete medicale i 3 puncte sanitare; 

 Asistență medicală de urgență i transport sanitar cu ambulanțe proprii tip 

B2. Activitatea se desfă oară cu 1 ambulanță ce deserve te zona Rovinari i 1 

ambulanță ce deserve te zona Motru; 

 Activitatea de control medical periodic i  medicina muncii pentru  

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. i pentru terți  

mailto:office@medservminsa.ro;%20financiar@medservminsa.ro
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beneficiari; 

 Activitatea de servicii de kinetoterapie;  

 Activități de psihologie medicală i psihologia muncii;  
 Activități de balneofizioterapie la CRPFM Săcelu. 

 

II.   Considerente şi scurt istoric 
 

         Potrivit ultimelor situaţii financiare ale S.C. Medserv Min S.A., majoritatea 

cifrei de afaceri inregistrata de Societate este realizata din tranzacttiile acesteia cu 

actionarul majoritar. 

         La art. 52., alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, se stipuleaza: 

,, Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă 

adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta 

are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% 

din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra 

de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu 

administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere 

ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra 

societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.’’  

         Pentru anul 2017 S.C Medservmin SA nu are contract incheiat de prestari 

servicii medicale cu actionarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A. 

         Avand in vedere aceste considerente, pentru a putea fi convocata Adunarea 

generală a acţionarilor S.C Medservmin SA (intervalul de timp de la data convocarii 

acesteia pana la tinerea efectiva a sedintei este de aproximativ 40 zile calendaristice), 

este necesar sa existe conditiile pentru a incheia o astfel de tranzacţie.  

 

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică 
  

        Pentru a putea proceda la intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent 

anului 2017, societatea a procedat la: 

A. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico-financiari i de personal în 

perioada 2012-2016. 

B. Actualizarea tarifelor de prestari servicii medicale propuse spre aplicare 

incepand cu anul 2017. 
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A. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico-financiari și de 

personal în perioada 2012-2016. 

      Din anul 2012 acționarul majoritar  S. C.E. Oltenia S.A. este principalul beneficiar 

al serviciilor medicale prestate de S. C. MEDSERV MIN S.A. cu aproximativ 96% 

din gama de servicii prezentate mai sus, iar in perioada 2012-2016 evoluția 

principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel: 

  

 Din analiza acestei evoluții reiese diminuarea an de an a veniturilor realizate din 

activitatea prestată pentru principalul beneficiar, într-un procent mult mai mare 

comparativ cu cel de reducere a numărului de personal. Astfel: 

 în anul 2014 față de anul 2013 - veniturile au scăzut cu 21,24ș, numărul 

de personal a scăzut cu 3,28ș; 

 în  anul 2015 față  de  anul  2014- veniturile au scăzut cu 15,40ș, numărul 

de personal a scăzut cu  1,30ș, cheltuielile cu personalul au scăzut cu 9,23ș în 

condițiile neacordării tichetelor de masă i a  2 bonusuri, în vederea încadrării                  

în BVC; 

  în anul 2016 față de anul 2015 - veniturile au scăzut cu 12,40ș , numărul 

de personal a scăzut cu 11,10 % , cheltuielile cu personalul au scăzut cu 10,35 %  în 

condițiile în care nu s-au acordat tichete de masă i bonusuri conform CCM pentru 

echilibrarea BVC ( tichete de masă 221 mii + bonusuri 187 mii =408 mii). 

 Menționăm  ca salariul minim   a crescut de la 900 lei în iulie 2014, la 1.250 lei 

în  luna mai 2016, ceea ce a influențat  semnificativ evoluția cheltuielilor cu 

personalul pentru perioada analizata  (în  condițiile  în  care   80%   din  personal  este 

încadrat cu salariul minim pe economie). Se impune astfel,  o actualizare a tarifelor 

de   prestări   servicii  medicale  incepand cu anul   2017,   luând în considerare atat  

INDICATORI 2012 2013 2014 2015 2016 

VENITURI TOTALE  5.294.775 5.547.098 4.573.659 4.019.090 3.519.000 

 din care CEO 5.184.474 5.445.906 4.345.707 3.676.744 3.382.500 

CHELTUIELI TOTALE 4.891.583 5.149.954 4.282.995 3.951.748 3.562.100 

din care chel. cu pers 3.393.727 3.841.839 3.670.015 3.331.317 2.986.600 

PROFIT/ PIERDERE 403.192 397.144 290.664 67.282 -43.100 

IMPOZIT PROFIT 102.525 108.255 78.487 19.488 0 

PROFIT NET 300.667 288.889 212.177 47.794 0 

NR. MEDIU PERS. 116 132 129 117 104 

Productivitatea Muncii 45.578 41.908 35.357 34.273 33.837 
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cheltuiala reală cu personalul  cât i cheltuielile  efective indirecte  care  au fost 

influențate de cre terea prețurilor i tarifelor la materiale, obiecte de inventar, servicii 

prestate de terți, impozite i taxe, amortisment. 

 Renunțarea dupa caz, de catre actionarul majoritar S.CE OLTENIA S.A. la 

serviciile medicale ce ar fi trebuit  prestate de catre    S.C. MEDSERV MIN S.A. în 

perioada aprilie - iunie 2016 (perioada  de intrerupere a activității actionarului 

majoritar) a determinat imposibilitatea realizarii veniturilor si implicit a incadrarii 

in indicatorii BVC pe anul 2016 (chiar daca societarea a luat masurile posibile 

pentru reducerea cheltuielilor, care vor fi prezentate mai jos). 

 In acest context, mentionam ca S.C. MEDSERV MIN S.A. a întocmit  un Plan 

de restructurare, reorganizare  și eficientizare a activității pentru anul 2016 

(anexa nr.1), ca urmare  a imposibilității încadrării în BVC 2016, datorită faptului 

că principalul beneficiar S.CE OLTENIA S.A. a avut perioade de întrerupere de 

activitate (cariera Husnicioara - în perioada  februarie /iunie, toate exploatările 

miniere în perioada aprilie/mai,  cabinetul de la CRPFM Săcelu a avut a activitate 

doar 2 luni din 4 luni contractate)  i a solicitat la S.C. MEDSERV MIN S.A.   

sistarea  prestației medicale în aceste perioade. Aceste întreruperi au avut drept 

consecința, asa cum am mentionat mai sus, nerealizarea veniturilor (în sumă de           

546 mii lei), desi societatea a efectuat cheltuială cu plata personalului în întrerupere 

activitate cu 75 %.  Astfel, s-au luat următoarele măsuri: 

Personalul TESA i operativ indirect productiv a intrat prin rotație în întrerupere 

a activității cu plata corespunzătoare a 75 ș din salariu astfel: 

         16 zile lucrătoare  în luna aprilie; 

          4 zile lucrătoare în luna mai; 

          4 zile lucrătoare în luna iunie; 

          2 zile lucătoare în perioada iulie - decembrie.  

 Personalul direct productiv în întrerupere activitate pe toată perioada în care 

beneficiarul a sistat prestațiile de servicii medicale. 

 Reducerea altor cheltuieli  de personal 

      - Bonusuri în valoare de (1800 lei/angajat/an) 

      - Tichetele de masă din luna martie 2016 până la sfâr itul anului.  

 Reorganizarea activității TESA + personal indirect productiv  prin desființarea 

a 2 posturi TESA i 2 posturi  personal indirect productiv. Acest fapt s-a realizat prin 
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 plecarea la cerere a unui economist, a unui jurist, un post de  asistent relații cu 

publicul i în curs de plecare a angajatei care a ocupat postul de femeie de serviciu de  

la Cabinetul Medical Motru. Tot  în această perioadă (iunie - iulie) au mai plecat                    

3  asistenți medicali  astfel încât numărul de personal  a scăzut de la 116 la 110. 

 Toate aceste măsuri au determinat o îmbunătățire a situației economico-

financiare. Astfel de la pierdererea de  110 mii lei la data de 30.06.2016, societatea 

estimeaza o pierdere de 43 mii lei la data de 31.12.2016,  mai puțin cu 98 mii lei 

față de profitul bugetat. 

  In acest sens, toate aspectele prezentate impun  o actualizare a tarifelor de 

prestări servicii medicale incepand cu anul 2017 ( prezentate în anexa 2) astfel încât 

veniturile realizate pe baza lor să acopere cheltuielile reale ale societății i să se 

realizeze i un profit care se va reflecta în dividendele acționarului majoritar. 

       Mai mult, societatea are intocmit si aprobat prin Hotararea A.G.E.A. 

nr.3/18.04.2016 un Plan de dezvoltare pentru perioada 2016-2018 (anexa 3), in 

cadrul caruia se regasesc rezultatele prognozate prin derularea investitiei 

,,Tomograf’’- investitie ce presupune atat utilizarea unor surse proprii de finantare cat 

si atragerea unei surse de finantare externe in valoare de aproximativ 1.000.000 lei. 

Insa pentru a obtine aceste fonduri externe este imperios necesar ca societatea sa 

demonstreze ca are capacitatea financiara necesara obtinerii acestora. 

 

B. Actualizarea tarifelor de prestari servicii medicale propuse spre aplicare 

incepand cu anul 2017. 

 

 In contextul aspectelor prezentate mai sus, se impune  o actualizare a tarifelor de 

prestări servicii medicale incepand cu anul 2017 ( prezentate în anexa 2) astfel încât 

veniturile realizate pe baza lor să acopere cheltuielile reale ale societății i să se 

realizeze i un profit care se va reflecta în dividendele acționarului majoritar. 

 In acest sens, pornind de la faptul ca societatea a luat toate măsurile posibile ca să 

reducă cheltuielile, ajungând la un număr de personal strict  necesar bunei desfă urări 

a activității o prima etapa a reprezentat-o identificarea tarifelor  de   prestari servicii  

medicale   practicate   de   catre  societate pentru  anii   2013 si 2016, a caror situatie 

comparativa o regasim in tabelul nr. 1 de mai jos. 
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Tabelul nr. 1,, Situația comparativă a tarifelor de prestari servicii medicale ale                      

S.C. MEDSERVMIN S.A. pentru anii 2013 si 2016’’ 

 

Nr.crt 

ANUL 2013 ANUL 2016 DIFERENTA  

      

Tarif 

lunar       

Tarif 

lunar       

Tarif 

lunar 

1 CM NR. CM 10 18254,04 CM NR. CM 10 16689,13 CM NR. CM 0 -1564,91 

2 PS NR. PS 7 12327,55 PS NR. PS 3 11348,49 PS NR. PS -4 -979,06 

3 CM SNLO NR.CM 1 13038,34 CM SNLO NR.CM 0   CM SNLO NR.CM -1 

-

13038,34 

4 

AMBUL 

ANTE 

NR.TIP B 8 16498,50 

AMBUL 

ANTE 

NR. TIP 

B 2 18686,40 

AMBUL 

ANTE 

NR. TIP B -6 2187,90 

5 NR.TIP A 1 8042,70 

NR.TIP 

A 0   NR.TIP A -1 -8042,70 

6 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE 6,00 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE 4,50 

CONTROL 

MEDICAL 

PERIODIC 

FI A 
APTITUDINE -1,50 

7 AUDIOMETRIE 15,00 AUDIOMETRIE 6,00 AUDIOMETRIE -9,00 

8 EKG 15,50 EKG 5,00 EKG -10,50 

9 SPIROMETRIE 15,00 SPIROMETRIE 4,95 SPIROMETRIE -10,05 

10 PSIHOLOGIC 21,00 PSIHOLOGIC 5,00 PSIHOLOGIC -16,00 

 

 Urmatoarea etapa a fost studierea si identificarea tarifelor identificarea tarifelor de 

prestari servicii medicale practicate atat de catre alte societati din judetul nostru cat 

si de catre S.C. MEDSERVMIN S.A.  in anul 2016, a caror situatie comparativa o 

regasim in tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2 ,, Situația comparativă a tarifelor de prestari servicii medicale  

in anul 2016’’ 

 

Tip examinare 

Med 

Life  Tudormed 

Clinic 

Life 

Spitalul 

județean 

MEDSERV MIN 

Actual 

2016 

Propus 

2017 

Glicemie 7 5 5 5 5 6,71 

EKG 10 10 10 15 5 10,48 

Spirometrie  10 10 … 20 4,95 7,11 

Examen clinic 20 20 … 20 4 5,93 

Fi ă aptitudine … … … … 4,5 6,15 

Kinetoterapie … …. … 10 /sal 7,67/sal 13/sal 

Acuitate … … … 30 5 6,14 

Examen 

psihologic 20 25 25 30 5 6,92 

Audiometrie 10 10 10 … 6 6,94 

 

 Mentionam ca societățile medicale din Gorj înregistrate pe codul CAEN 8690 ,, 

Alte activități referitoare la sănătatea umană” prestează doar servicii de medicina 

muncii ( servicii care la S.C. MEDSERV MIN S.A.  reprezintă aproximativ 20ș din  

total venituri). Mai mult,  la nivelul judetului Gorj nu exista o alta companie care 

să presteze servicii  de asistență medicală și de urgență la nivelul cabinetelor și  
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punctelor sanitare, asistență medicală de urgență prespitalicească și transport 

sanitar și asistență de medicina muncii și efectuarea controlului medical 

periodic. 

 Din cele prezentate rezulta faptul ca: 

- S.C. MEDSERV MIN S.A.  isi desfasoara activitatea cu tarife mult mai  

avantajoase pentru actionarul majoritar decat alte societăți medicale din Gorj 

înregistrate pe codul CAEN 8690 ,, Alte activități referitoare la sănătatea umană”; 

- actualele tarife de prestari servicii medicale practicate de catre  societate nu asigura 

acoperirea cheltuielilor estimate ale societatii pentru anul  2017; 

- este imperios necesar să fie revizuite actualele tarife de prestari servicii medicale 

practicate de catre  societate atfel incat acestea sa determine obtinerea unor 

venituri care sa acoperie cheltuielile estimate ale societății. 
 In acest sens, societatea a procedat la actualizarea tarifelor de prestari servicii 

medicale propuse spre aplicare incepand cu anul 2017 (conform notei                       

nr. 4674/13.10.2016 - anexa 2 la prezenta) - tarife care ar determina obtinerea unor 

venituri care sa acopere cheltuielile reale ale societății, iar sedinta Consiliului de 

Administraţie convocata pentru data de 24.10.2016, a avut pe ordinea de zi la punctul 

2 ,, Nota privind Tarife de prestari de servicii medicale propuse spre aplicare in anul 

2017 de catre Societate’’.  

       Avand in vedere: 

(1) necesitatea intocmirii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017; 

(2) mentiunile din cadrul notei nr . 4708/17.10.2016 (anexa 2 la prezenta ) 

referitoare la faptul ca actualele tarife ale societatii nu acopera cheltuielile estimate a 

se efectua in anul 2017; 

(3) prognoza efectuata de catre societate pentru perioada 2017-2020 avand la baza 

tarifele de prestari servicii medicale propuse spre aplicare incepand cu anul 2017 

(anexa 4 la prezenta)   

(4) mentiunile de mai sus referitoare la faptul ca pentru anul 2017                                

S.C Medservmin SA nu are contract incheiat de prestari servicii medicale cu 

actionarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A.;  

(5) aspectele consemnate in Procesul verbal al sedintei Consiliului de 

Administraţie  al S.C Medservmin SA din 24.10.2016 ; 

(6) prin Hotararea nr. 20/24.10.2016 a C.A.  al Societatii s-a dispus:  
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Art.1. ″ Consiliul de Administraţie ia act de Nota nr. 4674/13.10.2016 referitoare la 

Tarifele de   prestari de   servicii  medicale  propuse spre  aplicare  in  anul  2017   de   

 către Societate şi dispune  inaintarea materialului la actionarul majoritar -                            

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.″ 

          In scop informativ, regasim atasata la prezenta nota si : 

- Situatia rezultatului financiar estimat al societatii la 31.12.2016 (pierdere), 

avand la baza actualele tarife de prestari servicii medicale ( Execuţie Buget de 

Venituri şi Cheltuieli (BVC) realizat la 31.08.2016 (în lună, cumulat 8 luni); Execuţie 

Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 30.09.2016; Execuţie Buget de 

Venituri şi Cheltuieli (BVC) preliminat la 31.12.2016) - anexa nr. 5. 

IV. Baza legală: 
 
-  Actul Constitutiv al S.C. Medservmin S.A. ; 

- Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al                          

S.C. Medservmin S.A. 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari 

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o partcipatie majoritara; 

- Hotararea nr.20/24.10.2016 a Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min SA. 

V. Concluzii 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi-n conformitate cu prevederile art. 52., 

alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice, precum si art. 1 din Hotararea nr. 20 din 24.10.2016 a 

Consiliului de Administratie al S.C. Medservmin S.A., transmitem spre 

informare  Directoratului Societății C.E. Oltenia SA tarifele de prestari de 

servicii medicale propuse spre aplicare in anul 2017 de catre Societate, regasite 

in cadrul notei nr. 4674/13.10.2016 a S.C. Medservmin S.A. 

 

Consiliul de Administrație, 

Cosneanu Lavinia                                        Director Executiv,      Contabil Sef, 

Enea Constantin                                            Pop Gavrila             Viasu Dan 

Stănoiu Viorel 
Pircălăboiu Lucreția 

Neață Gheorghe 
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Nr. 4674/13.10.2016 
 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE A TARIFELOR 

PRESTATE DE S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

    În urma analizei cheltuielilor necesare  pentru buna desfă urare a activității în 

anul 2017, rezultă următoarea situație: 

    Total cheltuieli             -  4.288.255 lei  din care: 

 Cheltuieli directe    -  2.278.780 lei 

 Cheltuieli comune   -    329.155 lei 

 Cheltuieli generale  -  1.080.360 lei 

Astfel coeficientul aferent cheltuielilor generale ( care s-a introdus în tarifele 

anexă la prezenta notă este de 25ș   ( 1080360/4288255= 25,14ș). 

 Cheltuielile de secție s-au stabilit pe tipuri de servicii: 

 Cabinete medicale i Puncte sanitare;  

 Transport sanitar prespitalicesc; 

 Control medical periodic;  

     conform anexelor la prezenta notă . 

  Situația comparativă a tarifelor  2016 cu 2017 este redată mai jos: 

 

Specificatie Tarife actuale Tarife propuse % 
Cabinet medical 16.689,13 18.906,45 113,29 
Punct Sanitar 11.348,49 13.378,32 117,89 
C.M. Sacelu 30.457,65 37.010,66 121,52 
Ambulanta MSM 18.686,59 29.301,18 156,80 

Ambulanta CEO 12.527,25 21.061,50 168,13 
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   Rezultă următoarele  venituri de realizat pe tipuri de activități: 

Specificație 
Nr. 

puncte 
Valoare 

Valoare  
lunara 

Valoare an 

Cabinet  Medical 10 18.906,45 189.064,50 2.268.774,00 
Punct sanitar 3 13.378,32 40.134,96 481.619,52 
Ambulanță MSM /program 5 zile* 2 29.301,18 58.602,36 703.228,32 
Ambulanță CEO program   7 zile 1 21.061,50 21.061,50 252.738,00 
Săcelu(3 luni/an) 1 37.010,66 37.010,66 111.031,98 
Valoare CMP        786.336,00 

Total       4.603.727,82 

 * Nu s-au luat în calcul kilometrii pe care urmează să îi efectueze ambulanțele. 
 

Drept  urmare  supunem  spre  aprobare  tarilefele de prestări servicii conform 
fundamentărilor anexă la prezenta notă.  

 
 
 
 
     Director executiv,                                 Contabil  ef, 
        POP Gavrilă                                       VIA U  Dan  


