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I. EXECUTIVE SUMMARY 
 

 
A. SCOPUL PLANULUI.  

 
Planul de eficientizare, reorganizare si restructurare prevede perspectivele de redresare in raport cu 
posibilitatile si specificul activitatii societatii, cu mijloacele financiare disponibile si indica modalitatea si 
termenele prin care aceasta se poate viabiliza, urmarea Programului de lucru pentru perioada aprilie-iunie 
comunicat de catre actionarul majoritar. 
 

B. PRINCIPALELE CAUZE CARE AU SCĂZUT VIABILITATEA FINANCIARĂ A SOCIETATII. 
 
 
Performanta finaciara a S.C. MEDSERVMIN S.A. pe anii 2013 si 2015 a fost afe tată de ur atoarele cauze: 
 

- reducerea pre urilor prestarii serviciilorsi a tipurilor de servicii platite de catre actionarul majoritar ; 
- transferul carierei UMC Berbesti(din cadril S. C.E. Oltenia S.A. catre CET Govora). 

 

C. REZULTATE OB INUTE ÎN PERIOADA 2012-2015. 
 

 
Influe țată de a esti fa tori ai ediului exter  și i ter  al o pa iei, via ilitatea fi a iară a s azut în 

fie are a  u toate ă a existat o preo upare o ti uuă la ivelul societatii în vederea incadrarii in BVC 
aprobate.  
 La nivel de societate principali i di atori o ți uți in perioada 2012-2015 su t si tetizați î  ur atorul 
tabel: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori U.M. 
 

2012  
 

2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 6 

1 CIFRA DE AFACERI mii lei      5236,8 5504,4 4493,3 3985,5 
2 EBITDA mii lei 436,1 481,6 404,3 186,6 
3 REZULTAT BRUT (3.1+3.2)  mii lei 403,2 397,2 290,7 67,3 

 3.1     Rezultat din exploatare mii lei 395,4 397,0 293,2 65,2 
 3.2     Rezultat din activitatea financiara mii lei 7,8 0,2 -2,5 2,1 

4 Impozit pe profit mii lei 102,5 108,3 78,5 19,5 
5 Rezultat net mii lei 300,7 288,9 212,2 47,8 
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1 Î treruperea te porară a a tivită ii  

 

2 Reducerea altor cheltuieli cu personalul  
3 Dispo i ilizarea u ui u ăr de 11 salaria i  
4 Închiderea Cabinetului medical Husnicioara 

si a Punctului sanitar Tehomir  

 

1 COMPETITIVITATE 

2 PERFORMANTA ECONOMICA 

3 DEZVOLTARE DURABILA 

 

 
D. CONCEPTUL PLANULUI DE EFICIENTIZARE, REORGANIZARE SI EFICIENTIZARE 2016 

 
 

 
                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. REZULTATUL PLANULUI. 
 
Evolu ia principalilor indicatori economico-financiari în anul 2016, î  ur a i ple e tării ăsurilor 
este prezentată î  ta elul ur ător: 
 

Nr. crt. Indicatori U.M. 2016 

0 1 2 3 

1 CIFRA DE AFACERI mii lei 3841 

2 REZULTAT BRUT (2.1+2.2)  mii lei 55 

 2.1     Rezultat din exploatare mii lei 55 

 2.2     Rezultat din activitatea 
financiara 

mii lei 0 

3 Impozit pe profit mii lei 35 

4 Profit net Mii lei 20 

 

II. INFORMA II CU CARACTER GENERAL 
 
1. Denumirea: S.C. Medserv MinS.A.; . Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J / / ; 
3. Codul unic de înregistrare (CUI): 14814475; 

4. Sediul social: Tg-Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A; . Forma juridică de constituire: societate comercială pe acţiuni; .Temeiul juridic de constituire: Legea nr. /  privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Domeniul principal de activitate: Alte activităţi referitoare la sănătatea umană; 
8. Obiectul principal de activitate: Alte activităţi referitoare la sănătatea umană; . Capitalul social subscris şi vărsat: .  lei; . Acţiuni: valoarea nominală a unei acţiuni ,  lei; . Numărul total de acţiuni: . ; 

 

1 SCADEREA CHELTUIELLOR .... 

2 OBTINEREA REZULTATULUI BRUT  

BUGETAT 2016 

OBIECTIVE MĂSURI REZULTATE 

PROGNOZATE 

KPI 
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1. Capital social și structura ac ionariatului 
 
La data de 31.03.2016, structura acţionariatului este urmatoarea: 
 

Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Valoare capital 

social (lei) 

S. CE Oltenia S.A.  6.125 97,22% 612.500 Federaţia Naţională Mine Energie  25 0,395% 2.500 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia 25 0,395% 2.500 

Sindicatul ,, Minerul,, E.M.C. Rovinari -Pinoasa 25 0,395% 2.500 Sindicatul Liber E.M.C. Roşia 25 0,395% 2.500 Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa 13 0,21% 1.300 

Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 12 0,20% 1.200 

Sindicatul Salariaţilor S.C. Medserv Min S.A. 50 0,79% 5.000 

 

Societatea a avut convocata in data de 18.04.2016 Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor care are pe ordinea de zi:  Aprobare majorare capital social subscris al Societăţii de la .  şase sute treizeci mii) lei la . .  un milion două sute nouăsprezece mii opt sute  lei, respectiv cu .  acţiuni, de la .  acţiuni la .  acţiuni, obţinute prin conversia dividendelor: Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. aferente anilor -2 , în sumă de .  lei, 
într-un număr de .  acţiuni, la o valoare nominală de  lei/acţiune; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deţine, după conversie, .  acţiuni, cu valoarea . .  lei, reprezentând , % din 
capitalul social al Societăţii. Sindicatului Liber Cariera Roşiuţa aferente anilor - , în sumă de  lei, într-un număr de  acţiuni, la o valoare nominală de  lei/acţiune; Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa deţine, după conversie,  acţiuni, cu valoarea .  lei, reprezentând , % din capitalul social al Societăţii. 

Sindicatului Liber Cariera Lupoaia aferente anilor 2002- , în sumă de  lei, într-un număr de  acţiuni, la o valoare nominală de  lei/acţiune; Sindicatul Liber Cariera Lupoaia deţine, după conversie,  acţiuni, cu valoarea .  lei, reprezentând , % din capitalul social al Societăţii. 
AGA a hotarat aprobarea majorarii capitalului social subscris al Societăţii de la .  şase sute treizeci mii  lei la . .  un milion două sute nouăsprezece mii opt sute  lei, respectiv cu .  acţiuni, de la .  acţiuni la .  acţiuni, obţinute prin conversia dividendelor mai sus mentionate, structura acţionariatului fiind urmatoarea: 

 

 

Denumirea actionariatului Nr. actiuni % Valoare capital 

social (lei) 

S. CE Oltenia S.A.  12.004 98,40% 1.200.400 Federaţia Naţională Mine Energie  25 0,21% 2.500 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia 25 0,21% 2.500 

Sindicatul ,, Minerul,, E.M.C. Rovinari -Pinoasa 25 0,21% 2.500 Sindicatul Liber E.M.C. Roşia 25 0,21% 2.500 Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa 23 0,19% 2.300 

Sindicatul Liber Cariera Lupoaia 21 0,17% 2.100 Sindicatul Salariaţilor S.C. Medserv Min S.A. 50 0,40% 5.000 

 

2. Parti ipări la capitalul social al altor so ietă i comerciale 
 
S.C. Medserv Min S.A. nu are alitatea de a io ar/asociat la so ietă i o er iale. 
 

3. Prezentarea generală a apa ită ilor di  dotare 

 Societatea dispune de următoarele dotări necesare desfăşurării activităţii: 
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  ambulanţe tip B  cu dotarea specifică impusă de legislaţie - care incepand cu martie –aprilie 

2016 au iesit din perioada de leasing – pentru desfăşurarea activităţii de transport medicalizat asistat, fie 
in contractele ce incumba transport sanitar si in cadrul competitiilor sportive sau asistare a diferitelor 

organizari ale institutiilor publice(primarii, consiliu judetean, etc) ; 

 aparatură medicală pentru efectuarea controlului medical periodic, respectiv: 
 

1. Aparatura noua, achizitionata la sfarsitul lunii dec 2014, aflata in garantie: 

-Audiometru  HARP BASIC, SN AU1DF 101660 – pentru efectuarea audiometriilor prin conductie aeriana 

si osoasa; 

- Electrocardiograf BTL-08 cu dublu rol, respectiv cardio si cu functie de spirometrie, aparat ce poate fi 

folosit nu numai in medicina muncii ci si pentru testarile la efort- restarile sportivilor; 

- Viziotest VS –V GT Keyston View (USA)- viziotest destinat testarii mai multor valente ale vederii ( 

acuitate vizuala-aproape, intermediara si la distanta-, phoria, stereotipiile,convergenta,teste 

cromatice,vederea in lumina diurna si nocturna si de asemenea camp vizual periferic orizontal si vertical) 

ce se poate folosii si pentru screening-ul populational nu numai pentru medicina muncii; 

- Spirometru SPIROLAB III cu display color S.A23-53.11070- spirometru produs al MIR Medical 

International Research – la care se poate adauga cu usurinta optiunea de oximetrie; 

2. In afara de aparatura aflata in garantie, societatea dispune de echiparea completa a 2 formatiuni pentru 

control medical periodic de medicina muncii- pentru cerintee de deplasare la adresele beneficiarilor- si a 

unui cabinet aflat la sediu societatii, cu urmatoarele dotari functionale, asistate in sistem de mentenanta 

continua, respectand prevederile legale de utilizare, respectiv : 

- audiometru - 3 buc; 

- spirometru - 3 buc; 

- electrocardiograf - 5 buc; 

- visiotest – 4 buc; 

- campitest – 2 buc;  

- glucometre - 30 buc; 

- tensiometre-30 buc; 

- taliometre si cantare-4buc.  

 aparat BTL tip combină - pentru efectuarea procedurilor de recuperare, fizioterapie  şi tratament 
balnear, aparat ce poate efectua concomitent sase proceduri pentru 2 pacienti simultan- poate fi 

folosit ca rezerva in sezonul estival la Statiunea Sacelu, sau de extindere pe fizioterapie, in cadrul 

cabinetului de kinetoterapie; 

 aparatură pentru activitatea de asistenta continua de urgenta – lămpi examinare, sisteme de imobilizare, sterilizatoare, tensiometre, stetoscoape, truse mică chirurgie, truse ORL, truse prim ajutor, autoclave, termometre, cântare şi taliometre, negatoscop, stative perifuzie, tărgi pliabilă, laringoscop precum şi instrumentarul medical impus de legislaţie la nivelul cabinetelor medicale 
si punctelor sanitare ; Actualmente, dat fiind faptul ca s-au inchis cabinetele amplasate in 

Berbesti, Alunu, Prigoria- toata dotarea se afla in magazia de la sediul societatii si se poate folosii 

in dotarea altor eventuale cabinete, alte contracte pe specific; 

 aparate şi echipamente necesare desfăşurării activităţii de recuperare medicală şi kinetoterapie 
amplasate intr-un cabinet armonios dotat conform legislatiei la sediul societatii, ce poate venii in 

scurtarea timpilor de intrerupere medicala a angajatilor beneficiarilor ce doresc supravegherea 

salariatilor nu numai in campul muncii.  
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III. ANALIZA DIAGNOSTIC A MEDIULUI EXETRN ȘI INTERN AL CE OLTENIA 

A. Mediul extern. 
Si tetizâ d, otiva ia diag osti ului, i difere t de pozi ia pe are so ietatea o o upă pe pia ă 

tre uie să ai ă î  vedere : 
- s ăderea ve iturilor u ită ilor e efi iare şi i pli it s ăderea e esarului de servi ii; 
- apari ia de oi o ure i are ar putea să afe teze ota de pia ă a so ietă ii; 
- ajorările de pre uri la resursele ateriale e esare pe tru realizarea i vestitiilor; 
- fiscalitatea ridicată; 
- ide tifi area şi î elegerea o textului o ure ial î  are operează so ietatea; 
- fu da e tarea dire iilor strategi e de dezvoltare î tr-u  ediu o ure ial di a i . 

 
Pri ipalele ris uri exter e u are se o fru tă so ietatea î  a tuala o ju tură e o o i ă şi so ială 

sunt: 
- s ăderea ve iturilor u ită ilor e efi iare şi i pli it s ăderea e esarului de servi ii; 
- s ăderea u ărului de perso al de la u ită ile e efi iare; 
- apari ia de oi o ure i are ar putea să afe teze ota de pia ă a so ietă ii; 
- ajorările de pre uri la resursele ateriale e esare pe tru realizarea a tivită ii de aprovizio are şi a 

i vesti iilor; 
- fiscalitatea ridicata. 

 
B. Mediul intern. 

 

i. Activitatea de produc ie  
 S.C. Medserv Min S.A. este unitate de prestări servicii care are în principal următoarele obiecte de 

activitate: 

Obiectul principal:  Alte activită i referitoare la sănătatea umană. 

Alte activită i: Activită i referitoare la sănătatea umană. 

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească; 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală; 622 Activităţi de asistenţă medicală specializată; 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică. 
Activită i conexe – conform Ordinului Ministerului Sănătă ii nr.  /  pentru 

stabilirea activită ilor conexe serviciilor medicale: activităţi de tehnică dentară; activităţi de laborator de analize medicale biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală ; activităţi de fizică medicală; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de psihologie medicală; activităţi de psihologia 
muncii şi organizaţională; activităţi de psihologie în transporturi; activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale; activităţi de psihologie educaţională; activităţi de transport medicalizat prespitalicesc; activităţi de logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical. Societatea dispune de următoarele spaţii si terenuri: 

 spaţiu administrativ în incinta căruia îşi desfăşoară activitatea şi Cabinete Medicale 
(Cabinet Medical Medicina Muncii şi Îngrijire la Domiciliu, Cabinet Psihologic Tg-Jiu, Cabinet de Recuperare Medicală, Medicină Fizică şi Balneologie, Kinetoterapie şi Medicină Sportivă, Cabinete medicale de specialitate) –spaţiu proprietate SC Medserv Min S.A.; 

 Cabinet Medical R.M.F.B. Săcelu - situat în incinta Bazei de Tratament Săcelu, localitatea Săcelu, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat nr. 
100/10.12.2013;  
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 Cabinet Medical Roşiuţa - situat în incinta sediului administrativ al UMC Roşiuţa, sat Roşiuţa, localitatea Motru, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de 
Comodat nr. 552/DM/02.09.2013  ; 

 Cabinet Medical Motru - situat în incinta Mina Motru, str. Calea Severinului, nr. 2, 

localitatea Motru, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat nr. 

552/DM/02.09.2013; 

 Cabinet Psihologic Motru - situat în incinta Mina Motru, strada Calea Severinului, nr. 2, 

localitatea Motru, jud. Gorj; 

 Cabinet Medical Lupoaia Carieră - situat în incinta sediului administrativ al UMC Lupoaia, 

localitatea Lupoaia, sat Cătunele, jud. Gorj – deţinut  cu titlu gratuit în baza Contractului de 
Comodat nr. 552/DM/02.09.2013; 

 Cabinet Medical Husnicioara - situat în incinta sediului administrativ al UMC Husnicioara, localitatea Valea Copcii, comuna Şimian, jud. Mehedinţi – deţinut cu titlu gratuit în baza  
Contractului de Comodat nr. 552/DM/02.09.2013;  

 Cabinet Medical Roşia - situat în incinta sediului administrativ al UMC Roşia, str. 
Constructorilor, nr. 9, localitatea Rovinari, jud. Gorj; 

 Cabinet Medical Peşteana - situat în incinta sediului administrativ al UMC Peşteana, comuna Urdari, judeţul Gorj – deţinut  cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat nr. 
552/DM/02.09.2013; 

 Cabinet Medical Jilţ Sud - situat în incinta sediului administrativ al UMC Jilţ Sud, localitatea Mătăsari, jud. Gorj; 
 Punct Sanitar Jilţ Nord - situat în incinta sediului administrativ al UMC Jilţ Nord, localitatea Brădet, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat nr. 

552/DM/02.09.2013; 

 Punct Sanitar Tehomir - situat în incinta sediului administrativ al Minei Tehomir, localitatea Drăgoteşti, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat 
nr. 552/DM/02.09.2013; 

 Punct Sanitar Seciuri - situat în incinta sediului administrativ al Sector Seciuri, din cadrul UMC Berbeşti, localitatea Prigoria, jud. Gorj – deţinut  cu titlu gratuit în baza Contractului 
de Comodat nr. 552/DM/02.09.2013; 

 Cabinet Medical Rovinari - situat în incinta sediului administrativ al USM Rovinari, 

localitatea Rovinari, str. Energeticianului , nr. 25B, jud. Gorj – deţinut  cu titlu gratuit în 
baza  Contractului de Comodat nr. 552/DM/02.09.2013;  

 Cabinet Medical Pinoasa - situat în incinta sediul administrativ al UMC Pinoasa, localitatea Timişeni, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza Contractului de Comodat nr. 

552/DM/02.09.2013; 

 Punct Sanitar Tismana II - situat în incinta sediului administrativ al Sector Tismana II, din 

cadrul UMC Tismana, localitatea Câlnic, jud. Gorj – deţinut cu titlu gratuit în baza  
Contractului de Comodat nr. 552/DM/02.09.2013. 

 
Raportat la modul de fu io are al actionarului majoritar, activitatea S.C. Medservmin S.A. se va 

dimensiona luând în considerare posibilitatea de realizare a contractelor incheiate 
 

ii. Investi ii  
 
 

Proie tele de i vesti ii au o i porta ă deose ită pe tru dezvoltarea î trepri derii, pe tru ă ele 
pregătes  apa ită ile şi o di iile de produ ie viitoare, o di io ează o petitivitatea î trepri derii şi î  
o se i ă, rezultatele şi e hili rul fi a iar. 

Deoare e a gajează resurse i porta te pe ter e  lu g, i vesti iile prezi tă ris uri deose ite, la sarea 
lor avâ d el ai adesea u  ara ter ireversi il, di  a est o sidere t, de izia de i vesti ii este „un pariu 
asupra viitorului firmei”. 
 

Fa torii are au i flue at î  se s egativ mediul de afaceri în domeniul energiei al actionarului 
majoritar)  au afectat atât perfor a a opera io ală a S.C. Medservmin S.A. ât şi activitatea i vesti io ală. 
Astfel, o parte di  proie tele de i vesti ii progra ate a fi realizate în perioada 2012-2015 au fost amânate sau 
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s-a re u at la ele, realizându-se o prioritizare î  fu ie de urge a şi i pa tul asupra respe tării o di iilor 
de ediu, dar şi a efe telor pozitive pe ter e  s urt asupra rezultatului fi a iar. 
Din acest motiv gradul de realizare al progra ului de i vesti ii a fost de 53,04% în 2013, 41,19% în 2014 şi 
76,97% în 2015. 
 

Si teti , situa ia i vesti iilor realizate şi a elor re ep io ate se prezi tă astfel: 
 

 

Nr. crt. Specificatie U.M. 2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 

1 Total i vesti ii realizate, din care: mii lei 308,2 186,9 117,0 

1.1 Lu rări de i vesti ii mii lei    

1.2 Ra ursări rate redit mii lei 68,7 103,1 111,0 

2 Pu eri î  fu iu e, di  are: mii lei 308,2 186,9 117,0 

 
            Pe ategorii de i vesti ii, situa ia este preze tată î  ta elul de ai jos: 
 
 

Nr. crt. Specificatie U.M. 2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 

1 I vesti ii privind imobilizari corporale mii lei 238,7 60,6 5 

2 I vesti ii privind necorporale mii lei 0,8 23,2 1 

3 Alte i vesti ii mii lei    

4 Ra ursări rate credit mii lei 68,7 103,1 111,0 

5 Total mii lei 308,2 186,9 117,0 

 
 
   Pri ipalele i vesti ii puse î  fu iu e î  perioada -2015 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

De u irea i vesti iei U.M. Valoare 

1  Ambulanta B2 – 2 buc x 322,7 mii lei mii lei 645,5 

2 Dotari aparatura medicala mii lei 54,4 

3 Sistem supraveghere video mii lei 6,2 

4 Centrala termica mii lei 4,6 

5 Program informatic Windows 8 mii lei 12,4 

6 Program informatic Ofiice 2013 mii lei 23,2 

7 Total mii lei 746,3 

 
 
 

iii. Resurse Umane – Structură și organizare 
 
 

Stru tura orga izatori ă a so ietă ii: 
La data de . . , so ietatea avea u  u ăr de  salaria i  preze ti di  are: 

 conducere: Director Executiv - 1; 
                                                    Medic director adj. - 1; 

Contabil Sef-1; 

 salaria i preze ti  di  aparatul fu io al: ; 
 salaria i  preze ti di  aparatul de servi iu:  

La . . , î  adrul so ietă ii erau î adra i u o tra t i dividual de u ă u  u ăr de                  
 salaria i, di  are u  u ar de  preze i la servi iu, iar u  u ăr de  salaria i u o tra tul i dividual 

de u ă suspe dat  salaria i detaşa i şi   salaria i afla i î  o ediu fara plata . 
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 Î  eea e priveşte durata o tra telor i dividuale de u ă, di  totalul de  u  umar de 4 sunt 
o tra te i dividuale de u ă î heiate pe perioadă deter i ată, iar restul de  su t pe perioadă 
edeter i ată. 

Pe grupe de vârstă, perso alul  preze t este î părțit astfel: 
 între 25 -35 ani -  salaria i; 
 între 35 - 45 ani -  salaria i; 
 între 45 - 50 ani -  salaria i; 
 între 50 - 55 ani - salaria i; 
 între 55 - 60 ani -  salaria i; 
 între 60 - 65 ani - 3 salariat; 

 între 65 - 70 ani - 0 salariat. 
La data de . . , so ietatea avea u  u ăr de  salaria i  preze ti di  are: 

 conducere: Director Executiv - 1; 
Medic director adj. - 1; 
Contabil Sef-1; 

 salaria i preze ti  di  aparatul fu io al: ; 
 salaria i  preze ti di  aparatul de servi iu:  

La sfârşitul lu ii artie , î  adrul so ietă ii erau î adra i u o tra t i dividual de u ă u  
u ăr de  salaria i, di  are u  u ar de  preze i la servi iu, iar u  u ăr de  salaria i u o tra tul 

i dividual de u ă suspe dat  salaria i detaşa i şi   salaria i afla i î  o ediu fara plata . 
 Î  eea e priveşte durata o tra telor i dividuale de u ă, di  totalul de  u  u ar de  su t 
o tra te i dividuale de u ă î heiate pe perioadă deter i ată, iar restul de  su t pe perioadă 
edeter i ată. 

Pe grupe de vârstă, perso alul  preze t este î părțit astfel: 
 între 25 -35 ani -  salaria i; 
 între 35 - 45 ani -  salaria i; 
 între 45 - 50 ani - salaria i; 
 între 50 - 55 ani - salaria i; 
 între 55 - 60 ani -  salaria i; 
 între 60 - 65 ani - 3 salariat; 

 între 65 - 70 ani - 0 salariati. 
 
             Î  stru tură, pe tru a ul , heltuielile u perso alul se prezi tă astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

Indicatori Programat 
(mii lei) 

Realizat 
(mii lei) 

% 

1 Cheltuieli cu personalul din care: 3.397 3.360 98,9 

1.1. Cheltuieli de atură salarială 2.421 2.387 98,6 

1.1.a Cheltuieli cu salarii din care: 2.154 2.146 99,6 

  - salarii de ază  1.749 1.749 100 

  - o ifi a ii  406 397 97,8 

1.1.b. Bonusuri  din care: 267 241 90,4 

  -ti hete de asă  178 165 93,1 

  - tichete cadou     

  - alte ajutoare f. Codului Fis al şi CCM 89 76 85,3 

1.2. 
Cheltuieli afere te o tra tului de a dat şi 
alte organisme, din care: 243 243 100 

  -Director Executiv 93 93 99,9 

  - Co siliu de Ad i istra ie 100 100 100 

  - AGA, cenzori 50 50 100 

1.3. Cheltuieli u o liga ii ugetare 574 573 99,8 
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Aspecte pozitive: 
 Respe tarea orela iei di tre produ tivitatea u ii şi âştigul ediu salarial; 
 Î heierea de oi o tra te de prestări servi ii u alți e efi iari î  vederea diversifi ării portofoliului de 

lie i şi reşterea volu ului a tivită ilor prestate î  prezent. 
 
Măsuri: 

 Urmare a Programului de lucru al actionarului majoritar pentru perioada aprilie-iunie 2016, la nivelul SC 
Medserv Mi  SA se o stată a există u  ex ede t de perso al o parativ u aza de produ ie utilă. 
Acest excedent de personal presupune un efort financiar important cu privire la asigurarea cheltuielilor 
u salariile şi a elorlalte heltuieli u u a vie. Astfel, se  re o a dă a alizarea şi reproie tarea u or 

posturi, pri  refa erea şi re orelarea fişei postului, pe tru fie are post î  parte, î  o orda ă u 
orga igra a şi î  orela ie u sta dardele de alitate î  servi ii, pre u  şi u or ele legale î  do e iu 
astfel î ât volu ul de u ă şi atura sar i ilor să ai a u  ivel a epta il.  

 
Evolu ia u ărului de perso al î  perioada 2012-2015 este preze tată î  ta elul de ai jos: 
 

Specificatie la 31.12.2012 la 31.12.2013 la 31.12.2014 la 31.12.2015 

Total personal existent, din 
care: 

121 143 135 119 

Personal de conducere 
2 2 2 3 

Perosnal Tesa  + operativ 
sediu 

22 23 24 17 

Compartiment zonal Tg-Jiu, 
Rovi ari,Vâl ea şi Psihologi   

91 112 102 48 

Compartiment zonal  Motru, 
Jil , Mehedi ți și Psihologi  

   47 

Detaşati, o ediu reștere 
opil, o ediu fără salariu 

6 6 7 4 

 
 
Stru tura ieşirilor de perso al î  perioada 3-2015: 
 

Nr. 
crt. 

Ieşiri de perso al pe auze 2013 2014 2015 

1 Î etare CIM a ur are a a ordului păr ilor 7            13 6 

2 Pe sie (li ită de vârstă, li ită de vârstă u redu erea vârstei 
sta dard de pe sio are,  a ti ipată, a ti ipată par ial, i validitate)  

2 - - 

3 Desfa ere dis ipli ară a CIM-ului    

4 Decese    

5 Transfer de afacere UMC Berbesti catre CET Govora - - 10 

6 Disponibilizare    

7 Î etare detaşare - 1 - 

8 Alte cauze    

9 TOTAL 9 14 16 

     

 
 
 

iv. Rezultate financiare 

i. Principalii indicatori economico-financiari 

 
Sinteza principalilor indicatori economico-financiari realiza i î  perioada -2015 şi structura cifrei de afaceri 
sunt prezentate în tabelele ur ătoare: 
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Nr. 
crt. 

Indicatori U.M. 2012  2013 2014 2015 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Venituri totale  mii lei 5294,8 5547,1 4573,7 4019 

2    - venituri totale din exploatare  din care mii lei 5287,0 5531,9 4561,1 4010 

3       din  servicii prestate mii lei 5236,8 5504,4 4493,3 3986 

 3.1    -   alte venituri din exploatare mii lei 50,2 27,5 67,8 24 

 3.2     - venituri  financiare mii lei 7,8 15,2 12,6 9 

4 Cheltuieli totale mii lei 4891,6 5149,9 4283,0 3952 
5   - cheltuieli de exploatare mii lei 4891,6 5134,9 4267,9 3945 

6       * chelt. cu bunuri si servicii mii lei 201,3 206,3 244,0 429 

7       * chelt. cu impozite si taxe mii lei 15,5 19,5 14,6 15 

8       * chelt. cu personalul mii lei 3421,8 3865,8 3697,0 3360 

9       * alte chelt. de exploatare mii lei 1262,0 1043,3 312,3 141 

10  - cheltuieli  financiare mii lei 0 15,0 15,1 7 

11 Cifra de afaceri mii lei 5236,8 5531,9 4561,1 3985,5 

12 EBITDA mii lei 436,1 481,6 404,3 186,6 

13 Rezultat brut (13.1 + 13.2)  mii lei 403,2 397,2 290,7 67,3 

 13.1       Rezultat din exploatare mii lei 295,4 397,0 293,2 65,2 

 13.2       Rezultat din activitatea financiara mii lei 7,8 0,2 -2,5 2,1 

 Impozit pe profit  102,5 108,3 78,5 19 
 Rezultatul net  300,7 288,9 212,2 48 
  mii lei     

14 Nr. personal existent la finele anului nr. pers 118 137 135 119 

15 Nr. mediu de personal nr. pers 116 132 129 117 

16 Productivitatea muncii mii lei/ pers 45,6 41,9 35,4 34,3 

 
 
Structura cifrei de afaceri 
 

Specificatie U.M. 2012 2013 2014 2015 

CIFRA DE AFACERI TOTAL, din care: mii lei    5236,8 5504,4 4493,3 3985.5 

     - Venituri din servicii de urgenta CEO mii lei 2607,6 2789.9 2574,7 2434,8 

     - Venituri din examinari periodice CEO mii lei 916,7 1209,1 1230,5 712,7 

     - Venituri din servicii ambulanta CEO mii lei 1660,2 1446,9 540,5 529,2 

     - Venituri din prestatii servicii diverse mii lei 52,3 58,5 147,6 308,8 

 
În ultimii 4 ani cifra de afaceri a crescut usor pana in anul 2013 dupa care a avut un trend descrescator, în 
stru tură principalele 3 elemente componente î registrează evolu ii diferite, după u  ur ează: 

- veniturile din servicii de urgenta CEO au avut o evolu ie uşor res ătoare pana in anul 2013, dupa care 
acestea au avut un trend descrescator  şi se datorează: 

 restrangerii activitatii la principalul beneficiar  CE Oltenia SA prin inchiderea unor puncte de 
lucru (Plostina, Lupoaia Mina); 

 reducerea programului de lucru ca urmare a conditiilor impuse de catre actionarul majoritar de 
la un program de la 6,7 zile/saptamana la un program de 5 zile/saptamana; 

 reducerea tarifelor la aceste servicii; 
 externalizarea exploatarilor de la Berbesti-Alunu; 
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- veniturile din examinarile periodice au înregistrat o crestere pana in 2014 dupa care au scazut drastic 
in anul 2015, ca urmare a disponibilizarilor de personal din cadrul CE Oltenia SA, a reducerii tarifelor la 
actionarul majoritar CE Oltenia SA la jumatate fata de anii precedenti , a externalizarii exploatarilor 
Berbesti si Alunu din cadrul CE Oltenia SA; 

- veniturile din servicii de ambulanta CEO au înregistrat un trend descrescator de la an la an, ca urmare a 
deciziei directoratului CE Oltenia SA de renuntare la serviciile de transport medicalizat cu ambulante la 
4 puncte de lucru; 

 
ii. Situa ia crean elor 

 
Una din problemele financiare importante cu care s-a confruntat societatea în ultimii trei ani a reprezentat-o 
neîncasarea contravalorii creantelor la termenele contractuale. 
 
Evolu ia rea elor resta te î  perioada . 1.2012 - 31.12.2015 se prezi tă astfel: 

 

Nr. 
crt. 

SPECIFICATIE      mii lei 
Creante restante 

 2012 2013 2014 2015 

0 1  2 3 4 5 

1 Creante din clienti  249,3 64,6 39,9 75,9 

2 Creante din garantii   - - - 17,6 

3 Creante din debitori diversi  - - - 99,9 

4 Alte creante        

  Total                  249,3             64,6 39,9 193,4 

 
 
Pri ipalii de itori su t preze ta i î  ta elul de ai jos: 
 

Nr. 
crt. 

DEBITORI    mii lei  2012 2013 2014 2015 

0 1  2 3 4 5 

1 Tonea Puiu    16,7 16,7 16,7 16,7 

2 Zamfirescu Adrian  - - 35,9 35,9 

3 Iacobescu Marcel  - - 25,6 25,6 

4 Balan Speranta  - - 38,3 38,3 

5 UEF Motru  - - 37,5 37,5 

6 Mogoe Valentin  - - - 43,3 

7 Olaru Ovidiu  - - - 45,7 

8 Altii       

  TOTAL  16,7 16,7 154,0 243 

 
iii. Situa ia creditelor contractate 

 
La data de 31.12.2015, societatea nu avea contractate credite, dar avea în derulare 2 contracte de leasing 
financiar pe o perioada de 4 ani de zile, contracte încheiate în luna decembrie 2012 cu finalizare în luna aprilie 
2016 prin care s-au achizițio at  a ula țe.  
 
În perioada 01.01.2012 – . .  au fost ra ursate rate, platite o isioa e şi do a zi o for  ta elului 
de mai jos: 
 

SPECIFICATIE 2012      2013 2014 2015 

Total echivalent in mii lei  84 318,6 143,7 161,8 

 
 
Situa ia esti ativă a plă ilor î  perioada :  
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Specificatie 2016 2017 2018 2019 2020 

Total echivalent in mii lei 50,7 - - - - 

 
iv. Fluxul de numerar 

 
Evolutia fluxului de numerar in perioada 2012 –  se prezi tă astfel: 
 

Specificatie  UM  2012  2013 2014 2015 

Numerar si echivalente de numerar la 
inceputul exercitiului financiar 

mii lei 37 399 637 596 

Numerar net din activitati de exploatare  mii lei - - - - 

Numerar net din activitati de investitie  mii lei - - - - 

Numerar net din activitati de finantare  mii lei - - - - 

Cresterea/descresterea neta a numerarului 
si echivalentelor de numerar 

mii lei 362 238 41 434 

Numerar si echivalente de numerar la 
sfarsitul exercitiului financiar 

mii lei 399 637 596 162 

 
 
În perioada 2012-2015, fluxul de numerar s-a depre iat di  ur ătoarele auze: 

- di i uarea ivelului î asărilor di  serviciile prestate a ur are a redu erii pre urilor de vâ zare; 
- reșterea ivelului rea elor comerciale restante; 
- reşterea gradului de eî asare a rea elor o er iale resta te; 
- reșterea su elor de ra ursat i stitu iilor fi a atoare rate, do â zi et . 

 

v. Gradul de îndatorare 
 

Specificatie  2012 2013 2014 2015 Dif 

0 1 2 3 4 5=4-1 

Capital imprumutat  - 150,7 29,1 -          - 

Capital propriu  1576,1 1781,0 1763,0 1653,0 76,9 

Grad de indatorare 0% 8,46% 1,65% 0% - 

 
După u  se o servă di  ta elul de ai sus, ele două ele e te pe aza ărora se deter i ă gradul de 
îndatorare (capitalul propriu şi apitalul î pru utat  au evoluat diferit î  perioada -2015. 
 
 

C. Concluzii ale analizei diagnostic.  
 
Asupra S.C. Medservmin S.A. se a ifestă o serie de ris uri şi i ertitudi i deter i ate atât de ediul i ter  
ât și de el exter  la are o pa ia tre uie să rea țio eze i ediat pe tru di i uarea efe telor a estora. 

A estea se vor a ifesta şi î  o ti uare, iar o se i ele su t preze tate î  ta elul de ai jos: 
 
 

Ris uri şi i ertitudi i Co se i e 

Riscul de volum  A est ris  se a ifestă in corelatie cu  di e sio area a tivității actionarului majoritar În 
o di iile, efi ie tizării, restru turării si reorga izării pri  di e sio area a tivității pe 
apa itățile via ile este evide t ă S.C. Medservmin S.A.  u are de ât opțiu ea de a 

proceda in consecinta. 
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Ris uri şi i ertitudi i Co se i e 

Ris ul de pre  Capacitatile de productie din zona energiei regenerabile, interconectarea cu piața di  U garia, 
Chehia si Slovacia, au avut un efect important în scaderea pre urilor de vâ zare î  piața de 
energie, u o se i țe î  realizarea unor venituri mai mici pentru CE Oltenia. Acest risc, 
coroborat cu riscul de volum poate conduce la înregistrarea de pierderi deoarece viteza de 
adaptare a heltuielilor opera io ale la redu erile de pre  sau de volu  este le tă la niel de 
societae. În condi iile, efi ie tizării, restru turării si reorga izării actionarului majoritar este 
evide t ă S.C. Medservmin S.A.  u are de ât opțiu ea de a proceda in consecinta. 

 
D.Analiza SWOT 

 Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnică managerială utilizată pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei întreprinderi/organizaţii.  Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomandă strategiile care asigură cea mai bună aliniere între mediul extern şi mediul intern.  
Prin alegerea strategiei corecte a unei organizaţii, se poate influenţa impactul acestor forţe în avantajul organizaţiei. În continuare prezentăm punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi riscurile identificate, după cum urmează: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  

 Principalul beneficiar este unul din cei mai mari agenţi economici la nivel naţional S. 
CE Oltenia S.A.); 

 )ntindere geografică a activităţii în  judeţe, ceea ce permite atragerea de noi pieţe de servicii şi clienţi; 
 Promovare bazată pe calitatea serviciilor prestate, respect şi seriozitate în raporturile cu clienţii; 
 Deschiderea faţă de nou şi adaptarea la schimbările sau diversificarea cerinţelor pieţei; 
 Capaciate de dotare destul de bună pentru desfăşurarea activităţii medicale de 

control, medical periodic; 

 Personal calificat şi cu experienţă în 
domeniu de activitate. 

 Grad ridicat de dependenţă a volumului 
de activitate de un singur client (S. CE 

Oltenia S.A.); 

 Concurența ridicată pe piața serviciilor, 
firme care dispun de mijloace de 

promovare agresive ceea ce face foarte 

anevoioasa patrunderea pe alte piete 

 Promovare insuficientă a serviciilor; 
 Surse proprii de finanţare insuficiente 

pentru investitii în tehnologie superioară ceea ce vor genera în timp 
scurt necesitatea atragerii de noi surse. 

 

OPORTUNITĂȚI  AMENIN ĂRI ŞI RISCURI 

 Oportunitatea preluării unei cote de piaţă suplimentară fie prin diversificarea 
serviciilor oferite sau prin atragerea de noi 

clienti; 

 Incheierea de contracte pe termen lung cu 

parteneri puternici in conjunctura 

economica actuala; 

 Oportunităţi de finanţare a investiţiilor 
prin accesarea de fonduri din diferite programe de finanţare; 

 Oportunitatea folosirii internetului ca un 

instrument de marketing. 

 Riscul contractării volumului de 
activitate existând un grad mare de dependenţă a activităţii faţă de 
activitatea S. CE Oltenia S.A.; 

 Scăderea puterii de cumpărare la clienţii care deţin un segment important de piaţă datorită conjuncturii 
economice actuale; 

 Neacordarea importanţei necesare de către angajatori asupra stării şi supravegherii sănătăţii lucrătorilor 
conform legislaţiei;  

 Cresterea continua a calității serviciilor oferite pe piața de firmele concurente 
care folosesc tehnologii noi, inovatoare. 
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IV. PREZENTAREA MĂSURILOR DE RESTRUCTURARE, REORGANIZARE SI EFICIENTIZAREA S.C. 
MEDSERVMIN S.A. EVALUAREA REZULTATELOR 

 
4.1 Perspectivele de redresare. 
 

Pentru ca activitatea companiei sa fie rentabila, societatea trebuie sa aiba o viziune de perspectiva, adica 
sa o eapa i treaga a tivitate e o o i a i  ter e ii profita ilitatii si o petitivită ii. 

Pentru asigurarea efi ie tei e o o i e î  asură sa asigure realizarea pla ului, ava d i  vedere faptul a 
evolutia cifrei de afaceri este limitata, se impune o di e sio are realistă a apa ită ilor de prestare a 
serviciilor si realizarea de masuri de reducere a costurilor in masura sa contribuie la cresterea profitabilitatii si 
i pli it a resurselor fi a iare dispo i ile pe tru realizarea ăsurilor de efi ie tizare. 
 
Aplicarea masurilor de restructurare, reorganizare si eficientizare care vor fi propuse în continuare, va conduce 
la: 

a) reducerea costului de administrare; 
b) folosirea opti ă a apa ităților de prestare a serviciilor; 
c) efi ie tizarea apa ităților de prestare a serviciilor ră ase; 
d) e ți erea su  o trol a pragului de re ta ilitate; 
e) mentinerea produ tivității î  u ități valorice. 

 
 
4.2 Obiectivele planului. 
 
O ie tivele avute î  vedere de ătre so ietate pri  i ple e tarea pla ului de restru turare, reorga izare şi 
efi ie tizare su t ur ătoarele: 
 
 
Obiective specifice. 
 

1. Competitivitate 
 

S ăderea cheltuielilor totale in anul 2016 astfel: 
 
Indicator U.M. 2015 2016     
Cheltuieli totale mii lei 3.952 3820*     

 
*Conform anexei nr.3 
 

2. Performanta economica 
 
Indicator U.M. 2015 2016     
Rezultat brut mii lei 67 55     

 
* Rezultatul brut pentru anul 2016 dupa aplicarea Planului de reorganizare, restructurare si eficientizare se 
estimeaza a se mentine la nivelui celui prevazut in BVC 2016. 
 

4.3 Di e sio area a tivită ii de produ ie  
 

Conducerea societatii pe aza ris urilor e io ate, dar si a perspectivelor viitoare a pie ei de servicii 

edi ale prestate u prepo dere ta atre a tio arul ajoritar, o sideră e esară redi e sio area 
apa ită ilor de prestare a servi iilor.  
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De asemenea au fost identificate si alte masuri de eficientizare, reorganizarea si restructurare a activită ii 
oro orat u apli area ur ătoarelor ăsuri a ageriale, teh i o-operative şi e o o i o-fi a iare, după 
u  ur ează: 

- controlul foarte riguros al costurilor de exploatare ; 
- reşterea respo sa ilită ii pri  o ştie tizarea situa iei existe te şi a solu iilor de redresare a 

societatii; 
- i ple e tarea u ei dis ipli e fer e î  s opul î depli irii u stri te e a atri u iilor ; 
- gestio area tuturor u urilor ateriale şi asigurarea i tegrită ii a estora ; 
- păstrarea şi i te sifi area rela iilor o er iale u to i lie ii săi; 
- ur ărirea per a e tă a evolu iei e o o i e şi a s hi ărilor di  ediul e o o i  pe tru a a ti ipa 

s hi ările di  pia a serviciilor medicale şi a adapta a tivitatea so ietă ii a estor e esită i ; 
- e i erea siste elor şi pro edurilor de lu ru î  o orda ă u eri ele siste elor i ter aționale 

de a age e t al alită ii; 
 

4.3.1 Ipoteze de lucru pentru elaborarea planului. Elemente de intrare.  

 

I. Programul de activitate pentru trimestrul II comunicat de actionarul majoritar către S.C. 

Medservmin S.A.  . 

 

Pentru acest element a fost luata în calcul adresa nr. 858/24.03.2016 comunicata de actionarul 
majoritar ătre S.C. Medservmin S.A.  (anexa nr.1). In acest context, veniturile estimate ale societatii 
pentru trimestrul II 2016 se diminueaza cu 546 mii lei (din care 136 mii lei se estimeaza ca vor fi 
recuperate de catre societate prin controlul medical periodic ce se va efectua in semestrul II 2016). 

II. Prețul de prestare a serviciilor   

 
Pretul de prestare a serviciilor este cel stabilit in contractele incheiate pentru anul 2016 
 
Por i d de la ipotezele preze tate ai sus au fost ela orate ăsuri de efi ie tizare, reorga izare si 
restructurare pentru anul 2016. 
 

4.3.2 Măsuri de efi ie tizare, reorga izare si restru turare.  
 
Ne propunem i ple e tarea u or ăsuri de efi ie tizare, restru turare şi reorga izare pentru anul 2016, 
după u  ur ează: 
 
 

a) Î treruperea te porară a a tivită ii  
Î treruperea te porară se va realiza î  perioada aprilie – iunie 2016, printr-o programare a perioadelor de 
î trerupere a a tivită ii astfel i ât sa se asigure fu io area or ală a apa ită ilor de produ ie. 
Astfel, fiecare salariat, va efectua prin rotatie pe parcursul a 3 luni calendaristice urmatoarele zile de 
intrerupere activitate/luna cu plata corespu zătoare, respe tiv %.: 

- 16 zile lucrătoare in luna aprilie :  TESA+operativ; 
- 4 zile lucrătoare in luna mai: TESA+operativ; 
- 4 zile lucrătoare in luna iunie: TESA+operativ; 
- perso al edi al asiste ti  fără edi i o for  a exei ; 

 
E o o ia esti ată pe tru perioada de î trerupere a a tivită ii se ridi ă la 118 mii lei (cheltuieli cu salarii, 
contributii, alte drepturi de personal etc- anexa nr.2). 
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b) Reducerea altor cheltuieli cu personalul (bonusuri aferente trimestrului II 2016) cu 166 mii lei. 

Economia realizata prin aplicarea acestei masuri in trimestrul II 2016 va fi de 166 mii lei - anexa nr.2 
 

c) Reorga izarea a tivității TESA+perso al operativ  prin dispo i ilizarea u ui u ăr de 4 salaria i 
începand cu data de 15.07.2016 
 

Cei 4 salariati provin din restrângerea personalului TESA+personal operativ  . 
 

Justificare: 
- Redi e sio area stru turii orga izatori e a fost realizată astfel î at de iziile sa par urga u  flux 

informational cat mai scurt de la emitent la executant ; 
- Reducerea cheltuielilor administrative 

 
Economia realizata prin aplicarea acestei masuri va fi de 46 mii lei - anexa nr.2 
 

d) Dispo i ilizarea u ui u ăr de 7 salaria i direct productivi începand cu data de 15.07.2016 
Cei 7 salaria i provin din activitatea medicala (direct productiva). 
 
Economia rezultată î  ur a dispo i ilizărilor de perso al este de 80 mii lei- anexa nr.2. 
 

4.3.4 Analiza de impact a planului. 

I. Reducerea totală a cheltuielilor ca ur area a aplicării pla ului.  
 
Î  si teză, pri  i ple e tarea ăsurilor preze tate ai sus se vor o i e ur ătoarele e o o ii: 
 
 

Specificatie U.M. 2016 
Masuri de 
eficientizare/restructurare 

mii lei -410 

Total mii lei -410 

II. Reducerea u ărului de perso al. 
 
U a di  ăsurile de efi ie tizare u i pa t se ifi ativ asupra rezultatelor e o o i e o reprezi tă 
disponibilizarea personalului. 
 
 
Pe perioada i ple e tării Progra ului de restru turare, reorga izare şi efi ie tizare situa ia perso alului 
dispo i ilizat se prezi tă astfel: 
 

Specificatie U.M. 2016 

Nr. personal total, din care: persoane 11 

  - personal medical direct 
productive 

persoane 7  

  - personal TESA+ operativ   persoane   4  

Economie aferenta ch. cu pers mii lei 126 

Reducere cheltuieli (perioada 
cumulata) 

mii lei 126 

 
Conform anexei 2 calculată pe tru  lu i de zile î  . 
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4.4 Rezultatul planului. 
 
Î  si teză, rezultatele o i ute î  ur a apli ării ăsurilor de efi ie tizare, restru turare şi reorga izare su t 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. crt. Indicatori U.M. 2016 

0 1 2 3 

1 CIFRA DE AFACERI mii lei 3841 

2 REZULTAT BRUT (2.1+2.2)  mii lei 55 

 2.1     Rezultat din exploatare mii lei 55 

 2.2     Rezultat din activitatea 
financiara 

mii lei 0 

3 Impozit pe profit mii lei 35 

4 Profit net Mii lei 20 

 

Î  ur a apli ării ăsurilor preze tate ai sus, pri ipalii i di atori prog ozati a se realiza su t preze ta i î  
continuare: 
ţuget de ve ituri şi heltuieli extras   
 

    INDICATORI U.M. 2016 

0 1 2 3 

  VENITURI TOTALE, din care: mii lei 3875 

1   Venituri totale din exploatare, din care: mii lei 3874 

  a) din producţia vândută, din care:  mii lei  

  a1) din vânzarea produselor mii lei  

  a2) din servicii prestate mii lei 3841 

  a  din redevenţe şi chirii mii lei  

  a4) alte venituri mii lei  

b) din vânzarea mărfurilor mii lei  

c)  din variaţia stocurilor aferente producţiei de 
lignit 

mii lei  

d) venituri din investitii executate in regie proprie mii lei  

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 

mii lei  

f) Alte venituri din exploatare mii lei 28 

2   Venituri financiare, din care: mii lei  

  a) din imobilizari financiare mii lei 1 

b) din diferenţe de curs mii lei 1 

  c) din dobanzi mii lei  

  d) alte venituri financiare mii lei  

3   Venituri extraordinare mii lei  

  CHELTUIELI TOTALE, din care: mii lei 3820 

1 Cheltuieli de exploatare , din care:  mii lei 3819 

  A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii , din care:  mii lei 418 

A1 Cheltuieli privind stocurile mii lei 137 

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi mii lei 76 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi  mii lei 204 B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate mii lei 16 

C. Cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 3251 

C0 Cheltuieli de natură salariala mii lei   2383 

C1 Alte cheltuieli cu personalul mii lei 0 

C2 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete 

mii lei 255 
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    INDICATORI U.M. 2016 

0 1 2 3 

C3 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 

mii lei 507 

D. Alte cheltuieli de exploatare mii lei 134 

2   Cheltuieli financiare, din care:  mii lei 1 

  a) cheltuieli privind dobânzile mii lei 1 

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar  mii lei  

c) alte cheltuieli financiare mii lei  

3   Cheltuieli extraordinare mii lei  

    REZULTAT din activitatea de exploatare mii lei 55 

    REZULTAT din activitatea financiară  mii lei 0 

    REZULTATUL BRUT (profit)  mii lei 55 

 

4.5 Concluzii. 

 

Masurile pre o izate pe li ia efi ie tizării şi re ta ilizării, a resterii o petitivită ii, a stri tei supravegherii a 
costurilor, a demersurilor pentru recuperarea creantelor, mentinerea increderii clientilor actuali si castigarea 

de noi clienti, precum si implicarea si angajamentul conducerii societatii, creaza premisele realizarii planului la 

parametrii proiectati.  

 

 

ANEXE 
 
Anexa nr. 1   Adresa nr. 858/24.03.2016 o u i ata de a tio arul ajoritar ătre S.C. Medserv i  

S.A.   
Anexa nr. 2  Economia realizata de societate urmare a aplicarii Programului de restructurare, reorganizare         

şi efi ie tizare. 
Anexa nr. 3  Situatia cheltuielilor totale in anul 2016 urmare a aplicarii Programului de restructurare, 

reorga izare şi efi ie tizare. 
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ANALIZA STRUCTURII DE PERSONAL LA DATA DE 30.04.2016 ȘI 
PROPUNERI DE REORGANIZARE-RESTRUCTURARE ÎN SCOPUL 

CREȘTERII EFICIENȚEI ECONOMICE ȘI PRODUCUTIVITĂȚII MUNCII 

 
 
 

      Având în vedere procesul continuu de reorganizare și reducere a cheltuielilor la 
acționarul majoritar S. Complexul Energetic Oltenia S.A., care este și principalul 
beneficiar (  92,25%  ) a serviciilor prestate de societatea noastră, ceea ce ar influență 
directă asupra reducerii veniturilor contractate cu S. Complexul Energetic Oltenia 

S.A., am analizat structura și numărul de personal rezultând următoarele: 
1. Conducere  - 3 persoane; 

2. TESA +responsabil zonă – 14 persoane; 

3. Personal operativ indirect productiv  - 9 persoane; 

4. Medici  - 9 persoane; 

5. Psihologi – 2 persoane  

6.  Asistenți medicali  - 72 persoane; 

7. Ambulanțieri – persoane. 

TOTAL     116 persoane 

    Conform contractelor încheiate cu S. Complexul Energetic Oltenia și ceilalți 
beneficiari ai serviciilor prestate de societatea, S.C. MEDSERV MIN S.A. asigură 
asistență medicală de urgență astfel:  

 9 cabinete medicale  cu câte 3 asistenți medicali și medic; 

 1 cabinet medical cu  2 asistenți medicali și medic; 

 3 puncte sanitare cu câte 3 asistenți medicali; 
 2 ambulanțe proprii cu câte 3 asistenți medicali și 3 ambulanțieri; 
 1 ambulanță proprietate S. CE Oltenia S.A. cu 4 asistenți medicali. 

http://www.medservminsa.ro/
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Totodată pentru activitatea de medicina muncii sunt necesari 10 asistenți medicali 
și 1 medic de medicina muncii. 

 Rezultă că pentru  realizarea contractelor aflate în desfășurare sunt necesari 49 
asistenți medicali + 6 asistenți medicali care să asigure acordarea concediului de 
odihnă și 10 asistenți medicali pentru medicina muncii, ceea ce inseamnă un număr 
de 65 de persoane, reieșind  un număr de 7 asistenți medicali fără acoperire cu 
contracte. 

  Totodată personalul indirect productiv( TESA+ operativ) este în număr de 23 de 
persoane dintr-un total de 116 angajați, ceea ce reprezintă 19,83%, reieșind 
necesitatea reducerii numărului de personal indirect productiv în vederea  diminuării 
ponderii cheltuielilor indirecte în total cheltuileli și implicit a creșterii productivității 
muncii. 

   Luând în considerare cele arătate propunem reducerea numărului d epersonal cu 
11 angajați astfel: 

 4 TESA + personal operativ  indirect productiv;  

 7 asistenți medicali.  
        Prin această  reducere se vor diminua cheltuielile cu personalul pe ultimele 5 
luni cu aproximativ 126 mii lei , astfel încât la finele anului societatea să se încadreze 

în indicatorii de eficiență  bugetați. 
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SITUATIA CHELTUIELILOR TOTALE IN ANUL 2016                                                                                                    

URMARE A APLICARII PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE, REORGANIZARE ŞI EFICIENTIZARE 

 

 

 

 

 

 

    INDICATORI  U.M. 2016 
BVC         

propuneri 

2016 
conform 
planului 

0 1  2 3 4 

  CHELTUIELI TOTALE, din care:  mii lei 4230 3820 

1 Cheltuieli de exploatare , din care:  mii lei 4229 3819 

  A Cheltuieli cu bunuri şi servicii , din care:  mii lei 418 418 

A1 Cheltuieli privind stocurile mii lei 137 137 

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi mii lei 76 76 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi  mii lei 204 204 B       Cheltuieli cu impozite, taxe şi       vărsăminte asimilate 

mii lei 16 16 

C       Cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 3661 3251 

C0 Cheltuieli de natură salariala  mii lei 2793 2383 

C1 Alte cheltuieli cu personalul  mii lei 0 0 

C2 Cheltuieli aferente contractului de 

mandat si a altor organe de conducere 

si control, comisii si comitete 

mii lei 255 255 

C3 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 

mii lei 614 507 

D.      Alte cheltuieli de exploatare mii lei 134 134 

2   Cheltuieli financiare, din care:  mii lei 1 1 

  a) cheltuieli privind dobânzile mii lei 1 1 

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar  mii lei   

c) alte cheltuieli financiare mii lei   

3   Cheltuieli extraordinare mii lei   
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