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      Cont fiscal:   14814475;  

      Nr.reg.com. : J18/299/2002 
      Cont:             RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149 
      Adresa:          Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj  

    Telefon/fax:   0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 - 221162 

 
    Nr. 3057/05.07.2016 
 

 
 

Program de achizitii pentru anul 2016  
la  S.C. MEDSERV MIN S.A.  

 

 
 

          I.Contracte de achizitii: 
 

    a)Contracte colaboratori (medici/societati ) : 
1. S.C. MEDORA OFT SRL –contract nr. 69/06.05.2015 (12 luni) interpretare 

acuitate vizuala,camp vizual, simt cromatic si examen oftalmologic ; 
2. Cabinet medical individual -dr.Carasel Rodica Rozalia –contract 

nr.70/0605.2015 (12 luni ) – intrepretare EKG si examen cardiologic ; 
3. Cabinet individual de psihologie – Negomireanu Ion – contract nr. 

15/20.05.2014 – 20.05.2015 – examinari psihologice pentru terti (din afara 
CE Oltenia) .Prelungit cu A.A. nr.74/16.05.2015 912 luni) . 

4. SC LABONERV SRL – contract nr.91/01.11.2013 ,AA nr.2/02.10.2105 –

31.12.2016 - analize de laborator ; 
5. SC ICSITPML SA CRAIOVA – contract nr. 52/03.09.2012, A.A. 

nr.56/30.12.2014 – 30.12.2015, A.A. 110/21.12.2015 (12 luni) – radiografii 
pulmonare . 

6.  Medic balneolog ptr Sacelu 4 luni  
  b)Contracte furnizori si prestatori de servicii : 

1.SC MESSER – incarcare tuburi oxigen medical – contr. Nr.59/05.01.2015 
.prelungit prin AA nr.1/15.12.2015- 12 luni  

2.SC Mendelson SRL – reparatii aparatura medicala – contr. Nr.16.05.2014 
, prelungit prin AA nr.75/16.05.2015 – 12 luni . 

3.WEB Logistic SRL – intretinere site MEDSERV MIN – contr. 
Nr.84/13.06.2015 
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5.SC CERULEX S.R.L. CRAIOVA (Farmaciile DAV ) – contract nr. 
47/15.12.2014 – 15.12.2015 – furnizare de medicamente si materiale 

sanitare . 
6.SC PROTECTIA SRL – contract  nr. 22/18.06.2014 – 13.06.2015 – 

monitorizare si interventie operativa la sistemul de alarmare al sediului 
societatii 

7.SC DECK COMPUTERS INTERNATIONAL SRL – contract 
nr.58/16.01.2015 – 16.01.2016 – furnizare de produse pentru efectuare teste 

glicemice ; 
8.SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA-contract nr. 

3000355899/01.01.2015 – nedeterminata – furnizare gaze naturale ; 
9.SC CEZ SA – contract nr. 90101044/01.10.2013 – furnizare energie 

electrica ; 
10.SC INDACO SISTEMS S.R.L. – contract nr. 51/19.10.2014 – 19.12.2015 

– program legislativ LEGE 5 ; 
11.SC INTERCOMPUTERS S.R.L. – contract nr.99.02.12.2013 – service 
calculatoare si copiatoare ; 

12.SC ARGO IMPEX S.R.L. – contract nr.105/10.12.2015 12 luni –  service 
si reparatii autoturisme ; 

13.SC ZEUS S.R.L. – contract nr.42/15.10.2014 – 15.10.2015 – furnizare 
tipizate ;AA 90/03.07.2015 

14.SC STERYCICLE S.R.L. – contract nr. 51/24.10.2010 – colectare deseuri 
medicale ; 

15.SC BIOHAZARD SRL – contract nr. 96/14.12.2010 – colectare deseuri  
medicale pe zona Mehedinti ; 

16.SC SODEXO – contract nr. 94/18.08.2015 – tichete de masa , tichete 
cadou ; 

17.UNITATE PROTEJATA CUTEZATORII – contract nr. 27/26.04.2010 – 
furnizare produse de birotica – hartie xerox, etc.; 
18.SC CERTIND S.R.L. – contract nr.83/30.07.2013 – 

10402/CMSS/30.07.2013 – certificare ISO 14001,ISO 9001, OHSAS 18001 
si auditare ; 

19.SC ORANGE SA – contract nr. 26535491/15.03.2012 – telefonie mobila 
si fixa ; 

20.SC ASSIST S.R.L. – contract nr. 105/27.12.2011 – program de 
contabilitate  

21.Contract Leasing Financiar – Porche Leasing Romania IFN – nr. 62 si 63 
/ 05.12.2012 – leasing financiar ambulante tip B2 . 

22.Contract RDS-RCS , nr. 6/26.01.2011 ; AA nr.1057/08.03.2013 – internet 
si telefonie . 

23. SC ARTEGO SA – contract nr.66/29.04.2015 – furnizare echipament de 
protectie ; 
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I. Propuneri achiziții 2016 
 

 Achizitii de imobilizări în sumă de          1.352.000 lei, din care: 

- Computer Tomograf         - 1.229.000 lei 
- Amenajare spatiu tomograf                                       - 91.000 lei 

- Spirometru                   - 8.000 lei 
- Audiometru                  - 8.000 lei 

- Multifuncțională (xerox, imprimantă, scaner)            - 4.000 lei 
- Computer cu licență windows 8 preinstalată              - 2.700 lei 

- 2 laptopuri cu licență windows 8 preinstalată            - 2.600 lei/buc 
- Program informatic licență office                              - 2.100 lei 
- Program antivirus Bitdefender                                   - 2.000 lei 

 

 Achizitii materiale în sumă de 110.000 lei, din care: 

 

- Medicamente și materiale sanitare                         - 20.000 lei 
- Materiale pentru examinari                                    - 35.000 lei 

- Rechizite și imprimate                                             - 10.000 lei  
- Alte materiale consumabile              -   5.000 lei 

- Mat. igienico-sanitare                                              -   6.000 lei 
- Piese de schimb                                                        -   9.000 lei 
- Combustibili                                                             - 25.000 lei 

 

 Obiecte de inventar în sumă de 5.000 lei, din care: 

 

imprimante compatibile pentru audiometru   -     1  buc; 
cantare mecanice                                            -   10 buc; 

fax                                                                   -    1 buc; 
stabilizator tensiune                                        -    2 buc; 

 

 Energie, apă, gaze în sumă de 20.060 lei, din care: 

 

Energie electrica 7,500.00 

Gaze naturale 12,000.00 

Apa retea 560.00 

Total cheltuieli cu energie, apă, gaze 20,060.00 

 

 Lucrări de întreținere și reparații, în sumă de        36.360 lei, din care: 

 
- verificările,  întreținerea şi reviziile la aparatura medicală           14.500 lei. 

- încărcare oxigen medicinal                                                             1.160 lei; 
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- etalonarea aparat. medicale la Institutul de Metrologie                  1.200 lei; 
- lucrări de întreţinere şi reparaţii cladire                                          8.000 lei; 

- service întreținere copiator                                                                 500 lei; 
- întreţinere şi reparaţii auto                                                             10.000 lei; 

- alte cheltuieli (pulbere stingătoare)                                                 1.000 lei; 
 

 Prime asigurare în sumă de 39.700 lei, din care: 
 

Prime de asigurare, din care: Valoare 

prime asigurare auto RCA 2,600.00 

prime asigurare auto CASCO 5,400.00 

prime asigurare  ambulante RCA 2,200.00 

prime asigurare CASCO 2 ambulante 13,800.00 

prime asigurare CASCO leasing 2 ambulante 11,700.00 

asigurare cladire 2,500.00 

asigurare manageriala 1,500.00 

Total cheltuieli cu primele de asigurare 39,700.00 
 

 

 Cheltuieli cu colaboratori, în sumă de 110.037 lei, din care: 

 

Cheltuieli cu medicii colaboratori, din care: BVC propus 

Zona Turceni 8,232.00 

RPS-uri 0.00 

interpretari examinari 8,232.00 

Zona Tg-Jiu 2,561.00 

RPS-uri 0.00 

interpretari examinari 2,561.00 

Zona Rovinari 47,349.00 

RPS-uri 34,000.00 

interpretari examinari 13,349.00 

Zona Motru-Mehedinti-Craiova 51,895.00 

RPS-uri 45,000.00 

interpretari examinari 6,895.00 

Total  110,037.00 
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 Cheltuieli cu comisioanele și onorariile în sumă de  6.000, din care: 

 

 Cheltuieli reclamă și publicitate în sumă de 2.200 lei; 

 Cheltuieli poștale și taxe telecomunicații, în sumă de 18.000 lei, din care: 

 

Cheltuieli poștale, din care: Valoare 

Taxe telefonie 13,800.00 

Taxe radio, tv-internet 3,500.00 

Taxe curierat 700,00 

Total  cheltuieli postale 18,000.00 
 

 Alte cheltuieli cu serviciile la terți în sumă de 28.780 lei, din care: 

Servicii terti, din care: Valoare 

Recertificare ISO anul I si cursuri sisteme de manag 4,800 

Monitorizare paza 1,400 

Deseuri, salubrizare 4,900 

program contabilitate si legislatie 8,180 

Servicii tehnica de calcul 4,000 

Spalatorie auto 1,000 

SITE -  WEB, mentenanta 4,500 

Total cheltuieli cu tertii 28,780 

 

 Bonusuri în sumă de 441.200 lei, din care: 

 

Tichete de masă 236.200 

Tichete cadou 205.000 

Total 441.200 

 
 

             Director Executiv,                                                                                 Intocmit,    

                Pop Gavrilă                                                                                    Stolojanu Ion 

Comisioane, onorarii din care: Valoare 

onorarii, din care: 6,000.00 

- mediatori, executori 2,000.00 

Total   6,000.00 


