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                                                                FUNDAMENTAREA 

                                                BVC pentru anul 2018 

 

SC Medserv Min SA  este o societate de prestări servicii medicale, având codul 

CAEN 8690 ″Alte activităţi referitoare la sănătatea umană″, infiinţată in luna august 

2002, conform Legii 31/1990 actualizată, prin externalizarea activităţii medicale din 

cadrul CNL Oltenia SA şi asigură servicii medicale de urgenţă, transport medicalizat şi 

control medical periodic pentru Complexul Energetic Oltenia SA şi alţi beneficiari. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii 

operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările 

ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari 

estimaţi pentru anul curent 2018 şi pentru următorii 2 ani 2019 - 2020. 

Fundamentarea de către societate a propunerii de buget de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului ″prudenţei″ şi al ″continuităţii 

activităţii″, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor financiare 

necesare finanţării întregii activităţi. 

MACHETA EXTRAS DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CU PROPUNERI PENTRU 

ANUL 2018 ŞI ESTIM RI PENTRU PERIOADA 2019-2020, CUPRINDE: 

A. PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

PENTRU ANUL 2018 (Anexa nr.1) 

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2018 a avut în 

vedere următoarele aspecte: 

-   realizările preliminate ale societăţii pe anul 2017; 
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- prevederile din Contractul Colectiv de Muncă al SC Medserv Min SA                         

pentru anul 2018; 

- propunerile compartimentelor, cabinetelor medicale şi punctelor sanitare din 

cadrul societăţii pentru anul 2018 privind programele de mentenanţă, investiţii, studii 

şi cercetare-dezvoltare, asigurarea stării de securitate şi sănătate în muncă, protecţiei 

mediului, formare profesională, asigurarea riscului, ce urmează a fi supuse                      

aprobării CA. 

- Ordinul MFP nr. 3145 / 2017; 

- Prevederile Legii 2 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a modificărilor și 

completărilor aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului 88/2014; 

      - OG nr.11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

 
 I.  VENITURI TOTALE 

          Volumul şi structura veniturilor totale prognozate în propunerea de BVC pe anul 

2018 au fost fundamentate ţinând seama, în principal, de: 

          a)  diminuarea numărului de personal din cadrul beneficiarului C.E. Oltenia SA; 

          c)  realizările veniturilor  anului 2017; 

          d) contractele încheiate si estimate pentru anul 2018 referitoare la veniturile din 

serviciile medicale de urgenţă, urgenţă prestpitalicească  şi transport sanitar, control 

medical periodic; 

         e)  atragerea populației la cabinetele de medicina muncii și kinetoterapie. 

 Conform Ordinului nr. 3145/2017, la fundamentarea veniturilor, s-a avut în 

vedere gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetul de venituri şi 

cheltuieli, în perioada 2016-2017, conform Anexei nr.3.  

În propunerea de BVC pe anul 2018, veniturile totale prognozate pe anul 2018 sunt în 
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sumă de 4.790 mii lei, mai mult cu 821 mii lei, înregistrează o creştere de 20,70 % 

faţă de preliminatul anului 2017, conform anexei de venituri şi cuprind: 

1. Venituri din exploatare în sumă de 4.787 mii lei; 

2. Venituri financiare în sumă de 3 mii lei; 

1. Veniturile din exploatare prognozate în propunerea de BVC pe anul 2018 

înregistrează o creştere cu 20,73 %  faţă de cele preliminate/realizate 2017 şi cuprind: 

 a)  Venituri din producția vândută;  

b)  Alte venituri din exploatare. 

a) Venituri din produc ia vândut   în sumă de 4.786 mii mai mult cu 859 mii lei, 

înregistrând o creştere de 21,88 % faţă de cele preliminate/realizate 2017 şi cuprinde: 

-  venituri din serviciile prestate în sumă de 4.786 mii lei, mai mult cu 859 mii 

lei, înregistrează o creştere de 21,88 % faţă de cele preliminat/realizat 2017; 

Veniturile din serviciile prestate cuprind venituri din activitatea de urgenţă cu 

medic şi asistent medical la nivelul cabinetelor medicale şi cu asistent medical la 

nivelul punctelor sanitare, servicii de recuperare medicală, terapie fizică şi balneară în 

baza de tratament Săcelu, venituri din activitatea de medicină a muncii şi control 

medical periodic (examinări clinice, audiometrii, spirometrii, RPS, EKG, ORL, 

glicemii, psihologice, etc), venituri din servicii de asistenţă medicală de urgenţă 

prespitalicească şi transport sanitar. Societatea a prevăzut şi venituri din prestari 

servicii medicale prin cabinetele de recuperare medicală, balneofizioterapie, 

kinetoterapie şi medicină sportivă, medicina muncii de la sediul societăţii. 

b) În capitolul de ″alte venituri din exploatare″ în sumă de 1 mie lei sunt cuprinse 

venituri din penalitati calculate pentru facturile restante de incasat de la diversi clienti. 

2. Venituri financiare în sumă de 3 mii lei reprezintă veniturile obtinute din 

acordarea de catre diversi furnizori de discounturi la achizitia de materiale si obiecte 

de inventar. 

II. CHELTUIELI TOTALE 

Volumul şi structura cheltuielilor cuprinse în propunerea de BVC/2018 au fost 

dimensionate în funcţie de nivelul veniturilor programate a se realiza şi de programele 

elaborate la nivel de societate,   privind   activităţi   cum ar fi:  mentenenţa, investiţii, 

studii, asigurarea stării de securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului, formare 

profesională, etc., astfel încât activitatea societăţii să se desfăşoare în condiţii de 

eficienţă. 
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Cheltuielile totale prognozate în propunerea de BVC pe anul 2018 sunt în 

sumă de 4.733 mii lei, mai mult cu 812 mii lei înregistrând o creştere de 20,69 % faţă 

de preliminat/realizat 2017, şi cuprind: 

 1. cheltuieli de exploatare în sumă de 4.733 mii lei; 

2. cheltuieli financiare în sumă de 0  lei; 

 
1. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE prognozate pe anul 2018 în sumă de                  

4.733 mii lei, mai mult cu 812 mii lei, înregistrează o creştere de 20,69 % faţă de 

preliminat/realizat 2017 şi cuprind: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, în sumă de 360 mii lei, mai mult  cu 44 mii lei, 

înregistrează o creștere de 13,97 % faţă de preliminat/realizat 2017. 

 Aceste cheltuieli cuprind: 

1. Cheltuieli privind stocurile sunt în sumă de 133 mii lei, mai mult cu 16 mii lei, 

înregistrând o  creștere de 13,48 % faţă de preliminat/realizat 2017.  

În această  categorie de cheltuieli sunt cuprinse: 

           a) cheltuieli cu materiile prime; 

b) cheltuieli cu materialele consumabile; 

c) cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar: 

d) cheltuieli cu energie, apă, gaze; 

a) Cheltuieli cu materiile prime - societatea nu foloseşte materiile prime. 

b) Cheltuielile cu materialele consumabile   în sumă  de  105 mii  lei, mai mult cu 

11 mii lei, inregistreaza o crestere de 11,87%  fata de  nivelul preliminat/                     

realizat 2017.  

La acest capitol sunt cuprinse: 

 medicamente şi materiale sanitare pentru cabinetele medicale şi ambulanţe 

în sumă de 9,4 mii lei; 

 materiale pentru examinări (materiale sanitare, rechizite, imprimate, 

materiale igienico-sanitare, alte materiale consumabile) pentru controlul medical 

periodic în sumă  de 34,2 mii lei; 

 alte materiale consumabile (rechizite, imprimate, echipamente de 

protectie,  materiale   igienico - sanitare)  pentru  cabinetele  medicale  şi  sediul 

administrativ în sumă de  33 mii lei; 

 piese de schimb în sumă de 10 mii lei, mai  mult  cu  3  mii  lei,  
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inregistreaza o  crestere de 46,38% fata de preliminat/realizat 2017 și sunt evidentiate 

astfel: 

 

Piese de schimb, din care: 

2018 

Nr 

buc 

pret estimat 

unitar 

Valoare 

propusa  

electrozi periferici (set) 4 400 1.600,00 

electrozi precordiali si ventuze (set) 2 660 1.320,00 

baterie glucometru 10 6 60,00 

cablu pacient EKG BTL 1 510 510,00 

Acum ADL -SPL-EKG 4 250 1.000,00 

cablu defibrilator AMB 4 200 800,00 

cablu pacient EKG Cardioline 4 500 2.000,00 

piese de schimb centrala termica 1 200 200,00 

anvelope vara 4 250 1.000,00 

anvelope iarna 4 250 1.000,00 

altele (piese schimb auto, etc.) 1 600 600,00 

Total piese de schimb     10.090,00 

 

Creșterea pieselor de schimb cu 46,38 % față de preliminat/realizat 2017 se 

datorează: 

  gradului de uzură a pieselor de schimb utilizate la aparatura medicală 

folosită intensiv la efectuarea controlului medical periodic, ceea ce implică 

schimbarea acestor piese; 

  uzurii anvelopelor la 2 autoturisme auto; 

 Combustibil pentru cele trei autoturisme și pentru cele 2 ambulanțe ale 

societății în  sumă de  19 mii lei, mai putin cu 2 mii lei fata de preliminat/realizat 

2017  si se compune astfel: 

       -  consum combustibil pentru conducerea unității în sumă de 3 mii lei; 

      - consum combustibil pentru transportul salariaților la locurile unde se 

desfășoară activitățile de control medical periodic în sumă de 9,6 mii lei; 

      - consum combustibil pentru ambulanțele  folosite în activitățile de 

transport sanitar în sumă de 6,4 mii lei. 

Cresterea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 11,87% fata de nivelul 

preliminat/realizat 2017 este influentata si de achizitia de echipamente de protectie 
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pentru personalul medical, avand in vedere ca din anul 2015 nu au mai fost 

achizitionate; 

c) Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar, în sumă de 

12 mii lei, mai mult cu 5 mii lei faţă de nivelul preliminat/realizat 2017, inregistreaza 

o crestere de 65,28%.  

Astfel,  pentru anul 2018 urmează a fi achiziţionate obiecte de inventar 

conform  programului de achiziţii, ce cuprinde aprovizionarea de instrumentar 

medical (ex.: schimbarea glucometrelor vechi cu altele noi având în vedere că 

cheltuielile cu verificarea si reparatia unui glucometru vechi este mai mare decat unul 

nou) pentru dotarea cabinetelor medicale din teritoriu şi cabinetelor de la sediul 

administrativ, schimbarea mochetei in compartimentele functionale ale sediului 

administrativ, completarea cu aparatura birotica pentru cabinetul psihologic si de 

control financiar preventiv din cadrul sediului, etc. Sunt prevăzute, de asemenea, 

achizitie de obiecte de inventar pentru dotarea cabinetului de kinetoterapie. 

 Prezentăm mai jos, detaliat, necesarul de obiecte de inventar ce trebuie 

achiziţionate: 

Obiecte  inventar, din care: 

2018 

cant 

BVC 

pret unitar 

estimat 

Valoare 

BVC 

Mocheta (mp) 110 14,9 1636,8 
Glucometru SHL 4 162,6 650,3 
Glucometru SHL 2 168,0 336,0 
Glucometru Ebsensor 1 207,6 207,6 
Tensiometru Riester 1 248,7 248,7 
Taliometru 1 36,0 36,0 
Telefon Huawei 5 4,4 22,0 
Geanta ambulantieri 1 198,5 198,5 
Stampila suport 1 57,9 57,9 
Stingator pulbere 13 110,0 1430,0 
laptop 2 1000,0 2000,0 
Fax 1 500,0 500,0 
Paravane mobile separate kinetoterape 3 531,0 1593,0 
Placa skiboard pentru genunchi 1 200,0 200,0 
Pulsoximetru 1 136,0 136,0 
Aparat vibromasaj picioare 1 149,0 149,0 
Aparate aer conditionat 2 1250 2500,0 
Total obiecte inventar     11.902 

 

Cresterea obiectelor de inventar cu 65,28% fata de nivelul preliminat/realizat 

2017, se datoreaza: 

- dotarii cu ob de inventar a cabinetului de kinetoterapie cu suma de 2,1 mii lei; 

- dotarea compart functionale ale sediului administrativ cu mocheta noua in 

suma de 1,6 mii lei, cea veche fiind foarte uzata achizitionata in decembrie 2017; 
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- achizitia a 13 stingatoare cu pulbere in suma de 1,4 mii lei pentru cabinetele 

medicale avand in vedere ca au fost prevazute si in 2017, dar nu au fost achizitionate.  

d) Cheltuielile privind energia şi apa sunt în sumă de  aprox 17 mii lei si au 

fost stabilite la nivelul preliminat/realizat 2017, astfel: 

Energie, ap , gaze, din care: Valoare propusa 2018 

Energie electrica 3.900 

Gaze naturale 12.300 

Apa retea 300 

Total cheltuieli cu energie, ap , gaze 16.500 

 

e) cheltuieli privind m rfurile - societatea nu aprovizionează mărfuri. 

A2. Cheltuieli privind serviciile, executate de ter i sunt în sumă de 40 mii lei, mai 

mult cu 8 mii lei şi înregistrează o creştere de 26,25 % faţă de preliminat/realizat 

2017 şi cuprinde: 

a) Cheltuielile cu între inerea, reviziile şi repara iile în sumă de 19 mii, mai 

mult cu 3 mii lei, înregistrează o creştere de  21,25 % mii lei  faţă de 

preliminat/realizat 2017.  

Creșterea se datorează: 

- nerealizarii lucrărilor de reparații prevazute in BVC aprobat 2017, avându-

se în vedere reducerea cheltuielilor ca urmare a măsurilor ce s-au luat pentru 

încadrarea în prevederile ordonanței 26/2013. 

- creșterea cheltuielilor cu verificarea, întreținerea, revizia și reparațiile la  

aparatura medicală cu 49% față de realizările preliminate ale anului 2017 avand in 

vedere faptul ca in anul 2017 nu s-a verificat si reparat decat o parte din aparatura 

medicala, din dotarea societatii. 

Deasemenea, conform ordinului 356/27.07.2016 aparatura medicală necesită 

etalonare la Biroul Roman de Metrologie Legala si A.N.M.D.M Bucuresti, 

cheltuielile cu etalonarea în anul 2018 fiind mai mare decât în anul 2017. 

 La acest capitol sunt prevăzute următoarele cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile: 

 - verificările,  întreținerea, reviziile si etalonarile ce trebuie efectuate anual la 

aparatura medicală, în sumă de 10,8 mii lei. 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii auto  în sumă de 7 mii lei; 

- întreţinere şi reparaţii ambulante  în sumă de 1 mie lei; 
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- alte cheltuieli (incarcare tuburi oxigen, etc.) în sumă de 0,6 mii lei; 

b) cheltuieli privind chiriile in suma de 4 mii lei  reprezentand servicii  

inchiriere  spatiu a unui cabinet de kinetoterapie pentru a deservi personalul din 

cadrul actionarului majoritar CE Oltenia SA cu servicii de masaj si kinetoterapie; 

c) Cheltuielile cu prime de asigurare sunt în sumă de 17 mii lei, mai mult cu 

1 mie lei, înregistrează o crestere de 6,25% faţă de preliminat/realizat 2017, ca urmare 

a scumpirii asigurarilor RCA si CASCO la autoturisme si ambulante. Cresterea se 

datoreaza si prevederii a sumei de 2,5 mii lei pentru asigurarea sediului administrativ, 

asigurare ce nu a fost prevazuta in 2017. 

Prime de asigurare, din care: 
Valoare propusa 

BVC 2018 

prime asigurare auto RCA 1.400 

prime asigurare auto CASCO 1.600 

prime asigurare  ambulante RCA 2.500 

prime asigurare ambulante CASCO 8.500 

asigurare cladire 2.500 

asigurare manageriala 500 

Total cheltuieli cu primele de asigurare 17.000 

 

A3. Cheltuieli cu alte servicii, executate de ter i în sumă de 186 mii lei mai mult cu          

20 mii lei, înregistrează o crestere de 11,96% faţă de prelim/realizat 2017 si cuprinde: 

a) Cheltuieli cu medicii colaboratori  în sumă de 80 mii lei, mai mult cu 10 mii 

lei, inregistreaza o crestere de 14,45%  faţă de preliminat/realizat 2017 și cuprinde: 

 Cheltuieli cu medicii colaboratori, pentru: Valoare 

Sucursala Divizia Miniera 60.000 

Sucursalele Electrocentrale  15.000 

Alti diversi 5.000 

Total  80.000 

 
Cresterea cheltuielilor cu 14,45%  se datoreaza numarului mai mare de                  

RPS-uri (radiografii pulmonare) prevazute a fi efectuate in anul 2018 conform 

contractului incheiat cu CE Oltenia SA. 

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariile în sumă de 4 mii lei  mai putin 

cu 7 mii lei, înregistrează o scadere cu 62,26 % fata de preliminat/realizat 2017 și 



 

9 
 

reprezintă onorarii, comisioane de expertizare, contencios și alte cheltuieli similare 

pentru litigiile pe care societatea le are pe rol. 

       c) cheltuieli, protocol, reclam  şi publicitate, în sum  de 4 mii lei, mai mult cu 

3 mii lei fata de BVC aprobat 2017, sunt necesare pentru promovarea pe piata 

serviciilor medicale pe care societatea le ofera. In 2017 aceste cheltuieli nu au fost 

realizate, in 2018, ca urmare a investitiilor ce se preconizeaza a se efectua, aceste 

cheltuieli sunt necesare si oportune. 

     d) cheltuieli cu sponsorizarea  - nu au fost pevăzute cheltuieli. 

     e) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 24 mii lei, mai 

putin cu 7 mii lei, inregistreaza o scadere cu 22% fata de  nivelul preliminat/realizat 

2017. 

     f) cheltuieli cu deplas ri, detaş ri în suma de 6 mii lei stabilite la nivelul 

preliminat 

/realizat 2017 şi se referă la delegaţiile personalului medical şi ambulanţier, dar şi 

personalul sediului administrativ. 

    g) cheltuieli poştale  şi  taxe telecomunica ii   în sumă de  16 mii   lei, mai mult 

cu 1 mie lei, inregistreaza o crestere de 4,67% fata de nivelul   preliminat/realizat 

2017 conform datelor de mai jos: 

Cheltuieli postale, din care: 

Propuneri 

BVC  2018 

Taxe telefonie 13.000 
Taxe curierat 600 
Taxe radio, tv-internet 2.100 
Total  cheltuieli postale 15.700 

 
Cresterea de 4,67% se datoreaza cresterii taxelor postale si telecomunicatii ca 

urmare a deprecierii monedei nationale in raport cu alte valute. 

h) cheltuieli cu serviciile bancare în sumă de 10 mii lei,  au fost stabilite la 

nivelul preliminat/realizat 2017. 

i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i în sumă de 43 mii lei, mai 

mult cu 19 mii lei, faţă de preliminat/realizat 2017 înregistrând o creștere de 77,18 %.   

Aceste cheltuieli cuprind: 

         i1) cheltuieli de asigurare şi pază în sumă de 1,5 mii lei, mai mult cu 0,3 mii lei 

fata de nivelul  preliminat / realizat  2017,  societatea  având  în  dotare  un  sistem  de 

supraveghere video; 
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 i2) cheltuieli întreţinere şi funcţionare tehnică de calcul în sumă de 1 mie lei 

stabilite la nivelul preliminat/realizat 2017;     

      i3) cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 6 mii lei, avand in vedere ca in 

anul 2017 a fost prevazuta suma de 5 mii lei, dar nu s-a realizat.  

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale in suma de             

2 mii lei prevazuta a se realiza la sfarsitul anului 2018 cand se implinesc 3 ani de la 

ultima reevaluare. 

i5) cheltuieli privind recrutarea și selectia personalului de conducere cf. OUG 

109/2011 în sumă de 10 mii lei. In 2017 a fost prevazuta suma de 3 mii lei, dar nu s-a 

realizat, avându-se în vedere reducerea cheltuielilor ca urmare a măsurilor ce s-au luat 

pentru încadrarea în prevederile ordonanței 26/2013. 

Tot la acest capitol mai intră cheltuieli cu certificarea  ISO în sumă de 2,7 mii 

lei, cheltuieli cu deşeuri medicale, salubritate   în  sumă de   4,9  mii lei,   cheltuieli  

privind   programe   de  legislatie  şi contabilitate în sumă de 5,5 mii lei, cheltuieli 

mentenanță, actualizare și promovare WEB în sumă de 5 mii lei, serviciul de 

autorizare ISU in suma de 3 mii lei pentru sediul administrativ al societatii, anunt 

selectie membrii in suma de 0,5 mii lei, spălătorie auto în sumă de 1,0 mie lei. 

In mare parte, pentru  aceste  cheltuieli  există  contracte în derulare. 

Creșterea de 77,18% față de nivelul preliminat/realizat 2017 se datorează: 

- cheltuielilor cu formarea profesională in suma de 6 mii lei conform 

programului de mai jos: 

Program de pregatire si perfectionare profesionala pentru anul 2018 

Denumire curs Baza legala 
Nr persoane        

si functia 

valoare 

propusa 

Resuscitare cardio-respiratorie in 
trauma 

L 95/2006, Titlul IV, sect. 4, 
art 101(2)  Norme metod. de 
aplicare a  L95/2006  

15 asistenti 
medicali 

1,200 

Instruire, folosire aparatura 
medicala din ambulanta  

Legea 95/2006, Titlul IV, 
Sect.4, art.101 (2) 

8 ambulantieri    
15 as de ambul 

2,000 

Curs sanatate si securitate in 
munca de 40 ore 

HG 1425/2006, art.55 
1 reprezentant al 

lucratorilor 
(protectia muncii) 

800 

Curs prelucrare date cu caracter 
personal; Curs Standard 
9001/2015 

L677/2001-prelucrarea 
datelor cu caracter personal; 
Regulamentul nr.679/2016; 
Standard 9001/2015 

1 persoane 
R.U.S.-

Management 
1,000 

Curs arhivar Ordin 137/2013 1 persoana 1,000 

Total 41 persoane 6,000 
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- cheltuielilor cu deșeurile medicale și salubritate cu 0,4 mii lei față de nivelul 

preliminat/realizat 2017, ca urmare a cresterii usoare a tarifelor de servicii. 

- cheltuieli de asigurare şi pază cu 1 mie lei față de nivelul preliminat/realizat 

2017 ca urmare a unei defectiuni la sistemul de supraveghere video. 

- cheltuielilor de legislație și contabilitate cu 1,0 mii lei mai mult decât nivelul 

preliminat/realizat 2017, fiind prevazută o creștere pentru programul de contabilitate 

si de legislatie cu 10%.   

-    cheltuielilor privind recrutarea și selectia personalului de conducere in suma 

de 10 mii lei fata de preliminat/realizat 2017. In conformitate cu prevederile OUG 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, pentru derularea si 

finalizarea selectiei directorului executiv, s-a hotarat cuprinderea pe ordinea de zi a             

A.G.A. dupa depunerea proiectului de BVC 2018, spre aprobare retribuirea 

serviciului prestat de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare la nivelul 

achizitiei unui astfel de serviciu. Avand in vedere ca nu s-a stabilit costul acestui 

serviciu pana la data finalizarii BVC, s-a prevazut in BVC 2018 suma de 10 mii lei. 

-  cheltuielilor cu serviciul de autorizare ISU in suma de 3 mii lei, reprezentand 

intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu 

conform Normelor metod. privind avizarea si autorizarea de Securitate la incendiu; 

- reevaluarii sediului administrativ in suma de 2,5 mii lei programata a se realiza 

la sfarsitul anului; 

j) alte cheltuieli - nu au fost pevăzute cheltuieli 

B. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi v rs minte asimilate sunt în sumă de             

19 mii lei, mai mult cu 1 mie lei, înregistrează o crestere cu 5,59 % faţă de 

preliminat/realizat 2017 şi cuprind: 

Taxe, impozite si varsaminte asimilate, din care: 
Propuneri 

BVC 2018 

impozit cladiri 7.858 
impozit teren 390 
impozit firma 56 
impozit auto 818 
taxe pentru organisme publice  si alte taxe si impozite 9500 
alte taxe (Rovinieta, etc) 300 
Total  taxe si impozite 18.922 
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Cresterea cheltuielilor cu taxe, impozite si varsaminte asimilate cu 5,59% faţă de 

preliminat/realizat 2017, se datoreaza cresterii taxelor pentru organisme publice 

pentru litigiile de munca pe care societatea le are in derulare. 

C. Cheltuieli cu personalul în sumă de 4.213,8 mii lei, mai mult cu 765,1 mii lei față 

de nivelul preliminat/realizat 2017, înregistrează la nivel de indicator bugetar o 

creştere de 22,18 % și 456,6 mii lei față de nivelul aprobat în 2017, şi cuprinde: 

         - cheltuieli de natură salarială; 

         - cheltuieli cu salariile; 

         - bonusuri; 

         - cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere; 

         - chelt cu asigurarea şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale; 

SC Medserv Min SA nu a inregistrat pierderi în ultimii 2 ani consecutivi, nu a 

înregistrat plăți restante și nu a planificat pe anul 2018 pierderi, respectând prevederile 

Legii 2/2018, respectiv art. 58, alin.1. 

C0. Cheltuieli de natur  salarial  în sumă de 3.793,7 mii lei, mai mult cu                

1195,3 mii lei față de nivelul preliminat/realizat 2017 înregistrând o creştere de 

46,0% lei și 904,4 mii lei față de nivelul aprobat 2017,  ce se justifică astfel: 

- 475,2 mii lei creștere salariul de baza minim brut pe tara, conform 

Hotararii 846/2017; 

- 182,3 mii lei bonusuri prevăzute a se acorda în 2018 mai mari cu 18,1% 

față de preliminat/realizat 2017 (tichete cadou  95,4 mii lei, tichete de masa 77 mii lei, 

prime acordate cu ocazia  sărbătorilor de iarnă 5,5 mii lei, ziua femeii 4,4 mii lei); 

- 340 mii lei sporuri, prime și alte bonificații pentru orele de noapte și 

orele lucrate în zilele de repaus săptămânal; 

- 55,6 mii lei din concedii medicale suportate de FNUASS. 

- 141,2 mii lei suplimentarea numarului de cadre medicale (asistenti 

medicali si medici) astfel:  

2 asistenti medicali x 2,6 mii lei x 10 luni = 52 mii lei; 

2 medici x 3,8 mii lei x 10 luni = 76 mii lei; 

1 medic specialist balneologie statiunea Sacelu x 4,4 mii lei x 3 luni = 13,2 mii lei; 

C1. Cheltuieli cu salariile în sumă de 3.457,1 mii lei, mai mult cu 1.013,0 mii lei 

faţă de nivelul preliminat/realizat 2017 înregistrând o creștere de 41,45%  și 913,0 mii  
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lei față de nivelul aprobat în 2017 şi cuprind: salarii de bază, sporuri, prime şi alte 

bonificaţii aferente salariului de bază. 

a) salarii de baz  în sumă de 2.599,2 mii lei, mai mult cu 673,0 mii lei faţă de 

preliminat/realizat 2017 înregistrând o creștere de 34,94% și 631,0 mii lei față de 

nivelul aprobat în 2017. 

    Creșterea se justifică prin majorarea salariului minim  garantat pe țară începând cu 

luna ianuarie 2018.  

b) Sporuri, prime, alte bonifica ii   - în sumă de 857,9 mii lei, mai mult cu 

340,0 mii lei, faţă de preliminat/realizat 2017 înregistrând o creștere de 65,65%  și 

282,0 mii lei față de nivelul aprobat în 2017. 

    Majorarea în sumă de 282,0 mii lei, se justifică  prin  majorarea salariului de bază 

de la care se calculează sporul de vechime, orele de noapte, orele lucrate în zilele de 

repaus săptămânal  sarbatori legale plătite conform Codului Muncii.  

 C2. Bonusuri – în sumă de 336,6 mii lei, mai mult cu 182,2 mii lei, faţă de 

preliminat/realizat 2017 și mai puțin cu 8,6 mii lei față de nivelul aprobat în 2017  ,  

din care : 

 cheltuieli sociale - în sumă de 125,30 mii lei, ce reprezintă limita de 

deductibilitate: 

- tichete cadou – în sumă de 95,4 mii lei; 

- prime acordate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 1 iunie, pentru copiii 

salariaților în sumă de 9,8 mii  lei, ziua femeii 8 martie 4,4 mii lei; 

- ajutoare de aștere/deces  - î  su ă de  15,7 mii lei 

 tichete de masă - în sumă de 211,3 mii lei 

           Tichete de masa - pentru anul 2017, conform BVC  aprobat, suma planificată a 

fost  de  213,9 mii lei  și s-a realizat în sumă de 134,0 mii lei.  

       Pentru anul 2018 suma estimată a fi realizată este de 211,3 mii lei, ceea ce 

reprezintă o creștere de 77,3 mii lei față de preliminat/realizat 2017 care se justifică 

prin neacordarea tichetelor de masă pentru lunile ianuarie, august, septembrie, 

octombrie si decembrie 2017.. 

Mod de calcul: 

  106 salariați x 9,57 lei x 20,83 posturi x 10 luni = 211,3 mii lei; 

Tichete cadou - pentru anul 2017, conform BVC aprobat, suma planificată a 

fost de 94,5 mii lei  societatea neacordând tichete cadou în anul 2017. Tichetele 
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cadou sunt programate a se acorda în trei tranșe egale, pentru următoarele 

evenimente (cu ocazia sărbătorilor de Paște, a zilei societății și a sărbătorilor de 

Crăciun).  

Mod de calcul pentru anul 2018: 

 cu ocazia sărbătorilor de Paște: 106 salariați x 300 lei = 31,80 mii lei; 

 cu ocazia zilei societății: 106 salariati x 300 lei = 31,80 mii lei; 

 cu ocazia sărbătorilor de Crăciun: 106 salariati x 300 lei = 31,80 mii lei; 

                                   Total    =         95,4 mii lei 

         Prime  acordate pentru anul 2017, conform  BVC aprobat, suma planificată  a 

fost de 7,5 mii lei, societatea neacordând suma programată. 

    Mod calcul pentru anul 2018:  65 copii  x  150 lei = 9,8 mii lei  

    Ajutoare de naștere/deces pentru anul 2017 conform  BVC aprobat  suma 

planificată a fost de 29,3 mii lei din care s-a realizat suma de 16,1 mii lei. 

    Pentru anul 2018 se previzionează suma de  15,7 mii lei. 

         
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere 

pentru anul 2017, conform BVC  aprobat, suma planificată a fost  de  203,8 mii lei  și        

s-a realizat suma de 197,5 mii lei. 

    Pentru anul 2018 se previzionează suma de 240,3 mii lei, mai mult cu 43,2 mii lei.  

           Mod de calcul  

 pentru director/directorat 

Componentă fixă 10.011 x 12 luni =120.132 lei (120,1 mii lei) 

 pentru Consiliul de Administra ie 

        Indemnizație fixă a directorului executiv x 20%. 

         Perioada ianuarie-decembrie : 10.011 lei x 20 % =2.002 lei x 3 membri x                        

12 luni = 72.072 lei = 72,1 mii lei; 

Total CA:  72,1 mii lei; 

 secretar C.A, secretar tehnic AGA i  cenzori. 

      secretar CA și secretar tehnic A.G.A. – 1 persoană 

10.011 lei x 10% x 12 luni = 12.013 lei = 12 mii lei 

      comisia de cenzori: 

     număr membrii comisia de cenzori=3 membri;cuantum indemnizaţie lunară/membru:                  

10.011 lei x 10% x 12 ședințe x 3 pers = 36.040 lei (36,1 mii lei); 
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         total indemnizaţie brută secretar CA, secretar tehnic AGA+ cenzori = 12 mii + 

36,1 mii = 48,1 mii lei; 

a) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii - nu sunt prevăzute 

cheltuieli; 

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 180 mii lei si 

cuprinde: 

- contributie asiguratorie pentru munca de 2,25%  in suma de 83,2 mii lei; 

Mod calcul: 3.457,1 mii lei + 240,3 mii lei = 3.697,4 mii lei x 2,25% = 83,2 mii lei; 

- contributie fond handicapati 4% in suma de 96,7 mii lei; 

Mod calcul: 106 pers x 4% x 1,9 mii lei x 12 luni = 96,7 mii lei; 

Total contributii = 179,9 mii lei. 

 
D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 140 mii lei, mai mult cu 1 mie lei, 

înregistrează o  crestere cu  0,36 %  faţă de preliminat/realizat 2017 şi cuprind: 

a) cheltuieli cu major ri şi penalit i - nu sunt prevăzute cheltuieli;  

b) cheltuieli privind activele imobilizate - nu sunt prevăzute cheltuieli; 

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului – nu sunt prevăzute 

cheltuieli. 

d) alte cheltuieli  in suma de 12 mii lei si reprezinta: 

-  cheltuielile cu publicarea anunțurilor în Monitorul Oficial și ziare a 

convocărilor ședințelor A.G.O.A. și A.G.E.A in suma de 4,5 mii lei;  

- cheltuieli in suma de 7,3 mii lei comform Sentintei nr. 164/2015 definitive  

reprezentand c/v facilitati (tichete de masa, tichete cadou, zile libere platite, etc.) 

acordate necuvenit fostului director executiv pierdute in instanta de SC Medserv Min 

SA ca urmare a hotararii instantei de judecata ; 

Cheltuieli exploatare, din care: Valoare 

Convocari AGA - Monitorul Oficial 3.500 

Convocari AGA - ziar 1.000 

Alte cheltuieli 7.300 

Total 11.800 

 

e) cheltuieli cu amortizarea imobiliz rilor corporale i necorporale -în sumă de 

123,00 mii lei mai mult  cu 1 mie lei, înregistrează o  majorare   cu  0,65 %  faţă de 

preliminat/realizat 2017; 



 

16 
 

 

Plan de amortisment 

1. Imobilizari corporale achizitionate in anii anteriori, amortismentul este 

calculat astfel: 

 in luna decembrie 2017 cheltuielile cu amortismentul au fost în sumă de 

9.617,38 lei, astfel: 

- amortisment cladire în sumă de 898,96 lei; 

- amortisment instalații, mijloace transport, echip. tehnologice în sumă de 

8.573,74 lei. 

- mobilier, aparatura birotica si alte active în sumă de 144,68 lei; 

Cheltuielile cu amortismentul calculat în 2018 conform datelor de mai sus, se 

calculează astfel: 9.617,38 lei x 12 luni = 115.408,56 lei = 115,4 mii lei; 

  in luna decembrie 2017 s-a achiziționat o centrala termica in suma de 

7.370 lei/buc cu o durată normală de funcționare de 6 ani de zile amortismentul fiind 

calculat astfel: 

Centrala termica: 7.370,00 lei/6 ani/12 luni = 102,36 lei/lună x 12 luni =                  

1.228,32 lei = 1,2 mii lei; 

Total amortisment 2018 calculat pentru imobilizarile din anii anteriori  =                 

115,4 mii lei + 1,2 mii lei = 116,6 mii lei. 

2. Imobilizari corporale si necorporale ce se achiziționează în anul 2018, 

amortismentul se calculează astfel: 

       - 1 audiometru în sumă de 9.500 lei/buc cu o durată de 8 ani de funcționare  

prevăzut a se achiziționa în luna iunie 2018; 

9.500 lei/8 ani/12 luni = 98,99 lei/lună x 6 luni = 593,94 lei = 0,6 mii lei; 

  - 1 autoturism pentru deplasarea echipelor de examinari medicale (7 locuri) 

în sumă de 68.150 lei cu o durată de 5 ani de funcționare  prevăzut a se achiziționa în 

luna iulie 2018; 

68.150 lei / 5 ani / 12 luni = 1.135,83 lei/luna x 5 luni = 5.679 lei =  5,7 mii lei; 

       - program informatic antivirus Bitdefender Internet Security în suma de               

800 lei cu o durată de 2 ani  prevăzut a se achiziționa în luna aprilie 2018; 

800 lei / 12 luni / 2 ani = 33,3 lei/luna x 8 luni = 266,4 lei = 0,3 mii lei; 

3. Proiectare si executie modernizare cladire sediu administrativ in suma de                

89 mii lei, detaliata la capitolul cheltuieli cu investitiile. 
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Avand in vedere ca aceasta investitie "Proiectare si executie modernizare 

cladire sediu administrativ"  va fi inregistrata ca o imobilizare in curs, nu se poate 

stabili un termen pentru receptia finala a lucrarii, fapt pentru care nu s-a calculat 

amortisment. 

Total amortisment 2018 = 116,6 mii lei+0,6 mii lei + 5,7 mii lei + 0,3 mii lei                       

= 123,2 mii lei; 

f) ajustari i deprecieri privind pierdere de valoare i provizioane in suma de                 

10 mii lei; 

În anexa nr.2 au fost prevăzute cheltuieli privind ajustarile si provizioane în sumă 

de 5 mii lei si  reprezinta: 

- provizioane in legatura cu contractul de mandat. 

 
2. CHELTUIELI FINANCIARE  

a) în anul 2018 nu se prev d cheltuieli financiare 

 
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT) 

Societatea estimează la încheierea exerciţiului financiar pe anul 2018 un profit brut de               

57,6 mii lei, mai  mult cu  10,2 mii lei faţă de preliminat/realizat 2017.   

 

IV. IMPOZITUL PE PROFIT 

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor                     

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Total venituri impozabile 4.790 mii lei. 

La valoarea veniturilor impozabile s-a adăugat valoarea cheltuielilor nedeductibile 

fiscal . Estimarea cheltuielilor cu deductibilitate limitată şi a celor nedeductibile fiscal 

la calculul impozitului pe profit pe anul 2018 s-a făcut astfel: 

 Valoarea cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal este de 125,3 mii lei şi reprezintă limita de deductibilitate. 

 Valoarea totală a cheltuielilor nedeductibile fiscal este de 15,7 mii lei, din care: 

 cheltuieli reevaluare cladire în sumă de 1,8 mii lei; 

 chelt mijloace fixe inactive si neamortizate integral în sumă de 1,3 mii lei; 

 cheltuieli cu ajustarile si provizioanele in suma de 5 mii lei; 

 alte cheltuieli din exploatare-Sentinta judecatoreasca definitiva in suma de 

7,3 mii lei; 
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 alte cheltuieli nedeductibile (medicamente expirate, etc) în sumă de                  

1,2 mii lei; 

Total cheltuieli nedeductibile = 15,7 mii lei; 

La determinarea profitului impozabil s-a luat în calcul și veniturile neimpozabile plus 

alte deduceri, acestea reprezentand rezerva legala . 

Calcul rezerva legala: venituri totale – cheltuieli totale + cheltuieli nedeductibile 

= (4.790,1 mii lei – 4.732,5 mii lei + 15,7 mii lei) x 5% = 3,7 mii lei ; 

PROFIT IMPOZABIL =  Venituri totale - cheltuieli totale + cheltuieli 

nedeductibile – rezerve legale = 4.790,1 mii lei - 4.732,5 mii lei + 15,7 mii lei –             

3,7 mii lei = 69,6 mii lei; 

IMPOZIT PROFIT = 69,6 mii lei x 16 % = 11,1 mii lei  

 
V. PROFITUL CONTABIL R MAS DUP  DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

PROFIT   :  57,6 mii lei – 11,1 mii lei = 46,5 mii lei. 

VI. REZERVE LEGALE: 3,7 mii lei; 

VII. PROFITUL CONTABIL DUPA DEDUCEREA SUMELOR 

46,5 mii lei – 3,7 mii lei  = 42,8 mii lei; 

Repartizarea profitului net pentru anul 2018 s-a efectuat astfel: 50% dividende şi              
50% alte rezerve pentru surse de finantare. 
         -  dividende acţionar majoritar 42,8 mii lei x 50 %  = 21,4 mii lei, din care: 
            dividende cuvenite acţionarului majoritar = 21,4 mii leix 98,40%=21,1 mii lei; 
            dividende cuvenite altor acţionari: 21,4 mii lei x  1,60% = 0,3 mii lei; 
         - alte rezerve şi constituire sursă de finanţare proprie 42,8 mii lei x 50 % = 21,4 
mii lei; 
 
VI. SURSE DE FINAN ARE A INVESTI IILOR  în propunerea de BVC 2018, 
în sumă de 167,5 mii lei, au fost dimensionate în funcţie de necesarul de cheltuieli 
pentru investiţii, fiind structurate astfel: 

  surse proprii în sumă de 126,0 mii lei, din care: 
- amortisment aferent anului 2017 în sumă de 125,6 mii lei; 
- alte rezerve din profit pentru surse de finantare in suma de 3,4 mii lei; 
 alte surse, din care: 
- alte rezerve constituite din profitul anilor 2011-2016 in suma de 41,5 mii lei; 

 
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTI II  în anul 2018,  în   sumă   de                        

167,5  mii lei  au fost dimensionate în funcţie de obiectivele de investiţii necesare a fi 

realizate şi prevăzute în programele societăţii fiind structurate astfel: 

         În anul 2018, sunt prevăzute cheltuieli de investiţii în sumă de 125,6 mii lei, 

astfel :  



 

19 
 

1. Proiectare si executie modernizare cladire sediu administrativ in suma de                

89 mii lei, detaliata astfel: 

- amenajare si compartimentare spatii parter pentru cabinete medicale, 

amenajare  si dotare arhiva in suma de 70 mii lei; 

- imbunatatire parametri tehnici initiali cladire, parter, etaj in suma de                        

12 mii lei; 

- modificari de structura cladire conform cerintelor de autorizare ISU in suma 

de 7 mii lei. 

Necesitatea acestei investitii este oportuna pentru extinderea activitatii de servicii 

medicale (cabinete), pentru organizarea si autorizarea arhivei conform legislatiei in 

vigoare (Legea nr.16/1996 actualizata, etc), pentru autorizarea de securitate de 

incendiu in conformitate cu cerintele legale (L307/2006, HG 571/2006, O129/2016), 

dar si reparatiile ce trebuie efectuate la parterul etajul I  si acoperisul cladirii . 

Cheltuielile efectuate prin aceasta investitie  majoreaza valoarea imobilizarii 

respective cu influenta asupra duratei de viata ramasa a acesteia. 

2. Achizi ionare  autoturism în sum  de 68,2 mii lei prevazut a se achizitiona 

in trimestrul III 2018 (iulie); 

Avand in vedere volumul de activitate, in sensul deplasarii echipei de examinari 

medicale pentru efectuarea controlului medical periodic salariatilor tertilor cu care 

unitatea noastra are in derulare, echipa care este formata din cel putin 7 specialisti 

(medic de medicina muncii, asistenti medicali, psiholog, etc.). 

Urgenta achizitionarii, rezulta si din faptul ca autoturismul din dotare aferent acestei 

activitati prezinta dese defectiuni in functionare, ceea ce face ca societatea, pentru 

onorarea contractelor, sa foloseasca autoturismele care au cinci locuri, dubland in 

acest fel cheltuielile. 

3. Echipamente tehnologice constând în dotarea cu aparatură medicală                       

(1 audiometru)  în sumă de 9,5 mii lei; 

Aparatul este necesar pentru desfasurarea controlului medical periodic, avand in 

vedere ca deja cele existente prezinta uzura mare, iar cheltuielile cu piesele de schimb 

sau reparatia acestora este neavantajoasa din punct de vedere economic, garantia 

acordata fiind pe un termen mic. Totodata exista riscul sa nu mai existe piese de 

schimb pe piata, avand in vedere ca tehnologiile folosite pentru aparatele medicale 

evolueaza  intr-un ritm rapid si nu sunt compatibile. 
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4. Alte imobilizări necorporale, respectiv programe informatice antivirus 

BitDefender Internet Security în sumă de 0,8 mii lei; 

Programul informatic este necesar pentru protectia datelor ce se afla in reteaua de 

calculatoare ale societatii. 

Total cheltuieli pentru investi ii = 167,5 mii lei 

Detalierea programului de investiţii şi dotări aferente anului 2018 şi perioada 2019-

2020 se regăseşte în Anexa nr.4. 

 

VIII. DATE DE FUNDAMENTARE 

La fundamentarea cheltuielilor  de  natură  salarială  pentru  propunerea de BVC  pe  

anul 2018, societatea a avut în vedere numărul de personal efectiv şi numărului mediu 

de personal, din realizările anului 2017. 

Determinarea fondului de salarii al societăţii are în vedere următorii indicatori: 

1. Nr de personal existent la finele anului: 108 salariaţi; 
2. Nr mediu de salariaţi: 106 salariaţi; 
3. a) Câştig mediu lunar determinat pe baza chelt de natura salariala = 2.884 lei; 
      b) Câştig mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor  de natură salarială                          
recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat =  2.249  lei; 

    4.  a) Prod muncii in unitati valorice pe total personal mediu = 45 mii lei; 
         b) Prod muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii 
anuale a bugetului de stat  =  45 mii lei; 
    5. Cheltuieli totale la o mie de lei venituri totale = 988 lei. 
    6. În anul 2017, societatea are în evidență creanțe restante în sumă de 116,9 mii lei, 
din care: 
 - operatori cu capital integral/majoritar de stat în sumă de 60,7 mii lei; 
           - operatori cu capital privat în sumă de 56,2 mii lei; 
 
VIII. MASURI DE ÎMBUN T IRI A REZULTATULUI BRUT ŞI 

REDUCERE A ARIERATELOR 

În anexa nr. 5, Societatea SC Medserv Min SA a identificat următoarele măsuri: 

1) m suri pentru îmbun t irea rezultatului brut, astfel: 

-  incheiere contract inchiriere spatiu servicii medicale kinetoterapie; 
-  atragerea populaţiei la cabinetul de kinetoterapie  si recuperare medicala de 

la sediul societatii si la ca cabinetul de medicina muncii; 
           -   atragerea populatiei la cabinetele de balneofizioterapie si stomatologie de la 
sediul societatii, cabinete medicale noi ce urmeaza sa fie amenajate si puse in 
functiune; 

-  cresterea tarifelor la serviciile medicale de med muncii si kinetoterapie; 
 

2) Cauzele care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul 1, astfel: 



 

21 
 

- durata mica de utilizare avand in vedere demersurile efectuate pentru 
aprobarea, autorizarea si dotarea acestuia; venituri mai mici a prestatiei in raport cu 
chelt cu munca vie dupa punerea in functiune;  

- atragerea cu dificultate a populatiei avand in vedere numarul mic de locuitori 
ai municipiului, precum si amplasarea sediului social la intrarea in oras;  

-  existenta unor competitori puternici pe piata serviciilor medicale, amplasati 
in zona centrala in apropiere de spitalul judetean. 

 
B. ESTIM RI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2019-2020 

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în macheta extras de buget de 

venituri şi cheltuieli pentru perioada 2019-2020 s-au avut în vedere: 

-  fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2018; 

- estimările compartimentelor de specialitate privind programele de 

mentenanţă, investiţii, studii şi cercetare-dezvoltare, asigurarea stării de securitate şi 

sănătate în muncă, protecţia mediului, etc. 

- tarifele pentru serviciile medicale prestate majorate cu indicele de inflaţie 

prognozat de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada 2019-2020. 

- prevederile din C.C.M. al SC Medserv Min SA în vigoare; 

- asteptarile actionarului majoritar in vederea revizuirii planului de 

administrare al societatii. 

 Anexăm la prezenta fundamentare: 

-   Anexa  1   -  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018; 
- Anexa 2  - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul                         
de venituri şi cheltuieli; 
-    Anexa  3   -  Gradul de realizare a veniturilor totale; 
-    Anexa  4   -  Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare; 
-  Anexa  5 -  Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducerea a plăților 
restante; 

Reprezentantul desemnat sa exercite controlul financiar de gestiune, a verificat 

respectarea prevederilor legale in fundamentarea  proiectului bugetului de venituri si 

cheltuieli al SC Medserv Min SA pentru anul 2018 conform Hotărârii 1151/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a 

controlului financiar de gestiune. 

 
 

CONDUC TORUL UNIT II                 CONDUC TORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL 
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	Fundamentarea
	1. Venituri din exploatare în sumă de 4.787 mii lei;
	2. Venituri financiare în sumă de 3 mii lei;
	1. Veniturile din exploatare prognozate în propunerea de BVC pe anul 2018 înregistrează o creştere cu 20,73 %  faţă de cele preliminate/realizate 2017 şi cuprind:
	a)  Venituri din producția vândută;
	b)  Alte venituri din exploatare.
	a) Venituri din producția vândută  în sumă de 4.786 mii mai mult cu 859 mii lei, înregistrând o creştere de 21,88 % faţă de cele preliminate/realizate 2017 şi cuprinde:
	-  venituri din serviciile prestate în sumă de 4.786 mii lei, mai mult cu 859 mii lei, înregistrează o creştere de 21,88 % faţă de cele preliminat/realizat 2017;
	Veniturile din serviciile prestate cuprind venituri din activitatea de urgenţă cu medic şi asistent medical la nivelul cabinetelor medicale şi cu asistent medical la nivelul punctelor sanitare, servicii de recuperare medicală, terapie fizică şi balnea...
	b) În capitolul de ″alte venituri din exploatare″ în sumă de 1 mie lei sunt cuprinse venituri din penalitati calculate pentru facturile restante de incasat de la diversi clienti.
	2. Venituri financiare în sumă de 3 mii lei reprezintă veniturile obtinute din acordarea de catre diversi furnizori de discounturi la achizitia de materiale si obiecte de inventar.
	II. CHELTUIELI TOTALE
	Volumul şi structura cheltuielilor cuprinse în propunerea de BVC/2018 au fost dimensionate în funcţie de nivelul veniturilor programate a se realiza şi de programele elaborate la nivel de societate,   privind   activităţi   cum ar fi:  mentenenţa, inv...
	Cheltuielile totale prognozate în propunerea de BVC pe anul 2018 sunt în sumă de 4.733 mii lei, mai mult cu 812 mii lei înregistrând o creştere de 20,69 % faţă de preliminat/realizat 2017, şi cuprind:
	1. cheltuieli de exploatare în sumă de 4.733 mii lei;
	2. cheltuieli financiare în sumă de 0  lei;
	1. Cheltuielile de exploatare prognozate pe anul 2018 în sumă de                  4.733 mii lei, mai mult cu 812 mii lei, înregistrează o creştere de 20,69 % faţă de preliminat/realizat 2017 şi cuprind:
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, în sumă de 360 mii lei, mai mult  cu 44 mii lei, înregistrează o creștere de 13,97 % faţă de preliminat/realizat 2017.
	Aceste cheltuieli cuprind:
	1. Cheltuieli privind stocurile sunt în sumă de 133 mii lei, mai mult cu 16 mii lei, înregistrând o  creștere de 13,48 % faţă de preliminat/realizat 2017.
	În această  categorie de cheltuieli sunt cuprinse:
	a) cheltuieli cu materiile prime;
	b) cheltuieli cu materialele consumabile;
	c) cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar:
	d) cheltuieli cu energie, apă, gaze;
	a) Cheltuieli cu materiile prime - societatea nu foloseşte materiile prime.
	b) Cheltuielile cu materialele consumabile   în sumă  de  105 mii  lei, mai mult cu 11 mii lei, inregistreaza o crestere de 11,87%  fata de  nivelul preliminat/                     realizat 2017.
	La acest capitol sunt cuprinse:
	 medicamente şi materiale sanitare pentru cabinetele medicale şi ambulanţe în sumă de 9,4 mii lei;
	 materiale pentru examinări (materiale sanitare, rechizite, imprimate, materiale igienico-sanitare, alte materiale consumabile) pentru controlul medical periodic în sumă  de 34,2 mii lei;
	 alte materiale consumabile (rechizite, imprimate, echipamente de protectie,  materiale   igienico - sanitare)  pentru  cabinetele  medicale  şi  sediul
	administrativ în sumă de  33 mii lei;
	 piese de schimb în sumă de 10 mii lei, mai  mult  cu  3  mii  lei,
	inregistreaza o  crestere de 46,38% fata de preliminat/realizat 2017 și sunt evidentiate astfel:
	Creșterea pieselor de schimb cu 46,38 % față de preliminat/realizat 2017 se datorează:
	  gradului de uzură a pieselor de schimb utilizate la aparatura medicală folosită intensiv la efectuarea controlului medical periodic, ceea ce implică schimbarea acestor piese;
	  uzurii anvelopelor la 2 autoturisme auto;
	 Combustibil pentru cele trei autoturisme și pentru cele 2 ambulanțe ale societății în  sumă de  19 mii lei, mai putin cu 2 mii lei fata de preliminat/realizat 2017  si se compune astfel:
	-  consum combustibil pentru conducerea unității în sumă de 3 mii lei;
	- consum combustibil pentru transportul salariaților la locurile unde se desfășoară activitățile de control medical periodic în sumă de 9,6 mii lei;
	- consum combustibil pentru ambulanțele  folosite în activitățile de transport sanitar în sumă de 6,4 mii lei.
	Cresterea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 11,87% fata de nivelul preliminat/realizat 2017 este influentata si de achizitia de echipamente de protectie pentru personalul medical, avand in vedere ca din anul 2015 nu au mai fost achizitionate;
	d) Cheltuielile privind energia şi apa sunt în sumă de  aprox 17 mii lei si au fost stabilite la nivelul preliminat/realizat 2017, astfel:
	e) cheltuieli privind mărfurile - societatea nu aprovizionează mărfuri.
	A2. Cheltuieli privind serviciile, executate de terţi sunt în sumă de 40 mii lei, mai mult cu 8 mii lei şi înregistrează o creştere de 26,25 % faţă de preliminat/realizat 2017 şi cuprinde:
	a) Cheltuielile cu întreţinerea, reviziile şi reparaţiile în sumă de 19 mii, mai mult cu 3 mii lei, înregistrează o creştere de  21,25 % mii lei  faţă de preliminat/realizat 2017.
	Creșterea se datorează:
	- nerealizarii lucrărilor de reparații prevazute in BVC aprobat 2017, avându-se în vedere reducerea cheltuielilor ca urmare a măsurilor ce s-au luat pentru încadrarea în prevederile ordonanței 26/2013.
	- creșterea cheltuielilor cu verificarea, întreținerea, revizia și reparațiile la
	aparatura medicală cu 49% față de realizările preliminate ale anului 2017 avand in vedere faptul ca in anul 2017 nu s-a verificat si reparat decat o parte din aparatura medicala, din dotarea societatii.
	Deasemenea, conform ordinului 356/27.07.2016 aparatura medicală necesită etalonare la Biroul Roman de Metrologie Legala si A.N.M.D.M Bucuresti, cheltuielile cu etalonarea în anul 2018 fiind mai mare decât în anul 2017.
	La acest capitol sunt prevăzute următoarele cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile:
	- verificările,  întreținerea, reviziile si etalonarile ce trebuie efectuate anual la aparatura medicală, în sumă de 10,8 mii lei.
	- lucrări de întreţinere şi reparaţii auto  în sumă de 7 mii lei;
	- întreţinere şi reparaţii ambulante  în sumă de 1 mie lei;
	- alte cheltuieli (incarcare tuburi oxigen, etc.) în sumă de 0,6 mii lei;
	b) cheltuieli privind chiriile in suma de 4 mii lei  reprezentand servicii  inchiriere  spatiu a unui cabinet de kinetoterapie pentru a deservi personalul din cadrul actionarului majoritar CE Oltenia SA cu servicii de masaj si kinetoterapie;
	e) Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane în sumă de 24 mii lei, mai putin cu 7 mii lei, inregistreaza o scadere cu 22% fata de  nivelul preliminat/realizat 2017.
	f) cheltuieli cu deplasări, detaşări în suma de 6 mii lei stabilite la nivelul preliminat
	/realizat 2017 şi se referă la delegaţiile personalului medical şi ambulanţier, dar şi personalul sediului administrativ.
	g) cheltuieli poştale  şi  taxe telecomunicaţii   în sumă de  16 mii   lei, mai mult cu 1 mie lei, inregistreaza o crestere de 4,67% fata de nivelul   preliminat/realizat 2017 conform datelor de mai jos:
	Cresterea de 4,67% se datoreaza cresterii taxelor postale si telecomunicatii ca urmare a deprecierii monedei nationale in raport cu alte valute.
	h) cheltuieli cu serviciile bancare în sumă de 10 mii lei,  au fost stabilite la nivelul preliminat/realizat 2017.
	i) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi în sumă de 43 mii lei, mai mult cu 19 mii lei, faţă de preliminat/realizat 2017 înregistrând o creștere de 77,18 %.
	Aceste cheltuieli cuprind:
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază în sumă de 1,5 mii lei, mai mult cu 0,3 mii lei fata de nivelul  preliminat / realizat  2017,  societatea  având  în  dotare  un  sistem  de
	stabilite la nivelul preliminat/realizat 2017;
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 6 mii lei, avand in vedere ca in
	anul 2017 a fost prevazuta suma de 5 mii lei, dar nu s-a realizat.
	i5) cheltuieli privind recrutarea și selectia personalului de conducere cf. OUG 109/2011 în sumă de 10 mii lei. In 2017 a fost prevazuta suma de 3 mii lei, dar nu s-a realizat, avându-se în vedere reducerea cheltuielilor ca urmare a măsurilor ce s-au ...
	- cheltuielilor cu formarea profesională in suma de 6 mii lei conform programului de mai jos:
	-    cheltuielilor privind recrutarea și selectia personalului de conducere in suma de 10 mii lei fata de preliminat/realizat 2017. In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile ...
	-  cheltuielilor cu serviciul de autorizare ISU in suma de 3 mii lei, reprezentand intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de Securitate la incendiu conform Normelor metod. privind avizarea si autorizarea de Securitate la incendiu;
	- reevaluarii sediului administrativ in suma de 2,5 mii lei programata a se realiza la sfarsitul anului;
	j) alte cheltuieli - nu au fost pevăzute cheltuieli
	B. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt în sumă de             19 mii lei, mai mult cu 1 mie lei, înregistrează o crestere cu 5,59 % faţă de preliminat/realizat 2017 şi cuprind:
	VII. Cheltuieli pentru Investiţii  în anul 2018,  în   sumă   de                         167,5  mii lei  au fost dimensionate în funcţie de obiectivele de investiţii necesare a fi realizate şi prevăzute în programele societăţii fiind structurate astfel:
	În anul 2018, sunt prevăzute cheltuieli de investiţii în sumă de 125,6 mii lei, astfel :
	2. Achiziţionare  autoturism în sumă de 68,2 mii lei prevazut a se achizitiona in trimestrul III 2018 (iulie);
	Avand in vedere volumul de activitate, in sensul deplasarii echipei de examinari medicale pentru efectuarea controlului medical periodic salariatilor tertilor cu care unitatea noastra are in derulare, echipa care este formata din cel putin 7 specialis...
	Urgenta achizitionarii, rezulta si din faptul ca autoturismul din dotare aferent acestei activitati prezinta dese defectiuni in functionare, ceea ce face ca societatea, pentru onorarea contractelor, sa foloseasca autoturismele care au cinci locuri, du...
	3. Echipamente tehnologice constând în dotarea cu aparatură medicală                       (1 audiometru)  în sumă de 9,5 mii lei;
	Aparatul este necesar pentru desfasurarea controlului medical periodic, avand in vedere ca deja cele existente prezinta uzura mare, iar cheltuielile cu piesele de schimb sau reparatia acestora este neavantajoasa din punct de vedere economic, garantia ...
	4. Alte imobilizări necorporale, respectiv programe informatice antivirus BitDefender Internet Security în sumă de 0,8 mii lei;
	Programul informatic este necesar pentru protectia datelor ce se afla in reteaua de calculatoare ale societatii.
	Total cheltuieli pentru investiţii = 167,5 mii lei
	Detalierea programului de investiţii şi dotări aferente anului 2018 şi perioada 2019-2020 se regăseşte în Anexa nr.4.

