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CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA  Î.S. „MEDISAN” A 

ASOCIAȚIEI CURATIV-SANATORIALE ȘI DE RECUPERARE 

A CANCELARIEI DE STAT 

PE PARCURSUL ANULUI 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  Întreprinderea de Stat „Medisan” a fost instituită prin Ordinul Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova nr. 145-A din 17.12.1998 „Cu privire la fondarea                      

Întreprinderii de Stat a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1496 din 

19.11.2002 „Cu privire la  Întreprinderea de Stat „Medisan”, fiind persoană juridică 

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 19.01.1999 (NDNO-1008600012844). 

   Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii reprezintă coordonarea activității 

instituțiilor sanatoriale amplasate pe teritoriul Ucrainei, al căror Fondator este Cancelaria 

de Stat a Republicii Moldova, și anume Întreprinderea Afiliată cu investiții străine a 

Întreprinderii de Stat „Medisan” a Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova” „Sanatoriul „Moldova” or. Truscaveț reg. 

Lvov și Întreprinderea Afiliată cu investiții străine a Întreprinderii de Stat „Medisan” a 

Asociației Curativ-Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova „Sanatoriul „Sănătate” or. Sergheevka,    r-nul Belgorod-Dnestrovsc, reg. 

Odessa. 

    Î.A. «Sanatoriul «Moldova» reprezintă un complex balneo - sanatorial amplasat în 

munții Carpați. Principalul gen de activitate al Întreprinderii este prestarea serviciilor 

balneo-sanatoriale și de recuperare cetățenilor Republicii Moldova, Ucrainei și altor țări. 

Sanatoriul „Moldova” este specializat în tratarea maladiilor gastroenterologice, 

urologice, boli endocrine, de nutriţie şi metabolism.       Concomitent, cu maladiile de 

profil se desfăşoară cu succes diagnosticarea şi tratamentul patologiilor: ginecologice, 

ale aparatului locomotor, sistemului nervos periferic, otorinolaringologice, 

stomatologice etc. 

   Edificiile complexului sanatorial „Sănătate” amplasat în or. Sergheevka începînd cu 

anul 2003 sunt transmise în locațiune. 

  Concomitent, din anul 2008 Î.A. „Sanatoriul ”Sănătate” a fost expusă în repetate 

rînduri la privatizare ca complex patrimonial unic, însă pînă în prezent  eforturile depuse 

în căutarea potenţialilor cumpărători nu s-au încununat cu succes. 

Genurile de activitate: 

- organizarea managementului și administrarea sanatoriilor cu statut de 

Întreprindere Afiliată; 

- organizarea și coordonarea prestării serviciilor medicale, de reabilitare, sanatoriale 

și sociale; 

-  organizarea serviciilor de odihnă, turism și hoteliere pentru cetățenii Republicii 

Moldova, Ucrainei și altor țări; 

- instruirea continuă și atestarea competențelor profesionale ale angajaților 

instituțiilor sanatoriale din subordine; 

- furnizarea serviciilor de reclamă privind promovarea tratamentului balneo-

sanatorial; 

- organizarea desfacerii biletelor de tratament în sanatoriile Întreprinderilor Afiliate 

populației Republicii Moldova și din alte țări, prin contractare, inclusiv  prin intermediul 

vînzării libere a biletelor de tratament pe teritoriul Republicii Moldova. 



Direcții prioritare ale Î.S. „Medisan” pentru anul 2015 

1. Păstrarea și dezvoltarea patrimoniului Republicii Moldova amplasat pe teritoriul 

Ucrainei. 

   ÎS „Medisan” este permanent antrenată în diverse, discuții și negocieri cu 

Administrația regiunii Odessa, Executivul puterii locale din or. Sergheevka și litigii 

judiciare cu persoane juridice, scopul principal a cărora este apărarea  intereselor și 

dreptului de proprietate ale statului asupra patrimoniului amplasat în Ucraina. 

2. Încheierea contractelor de realizare a biletelor de tratament cu persoane juridice, 

precum și vînzarea biletelor de tratament persoanelor fizice; 

  Pe parcursul anului 2015 Î.S. „Medisan” a încheiat contracte de realizare a biletelor de 

tratament balneo-sanatoriale  în sanatoriul „Moldova” or. Truscaveț cu Casa Națională 

de Asigurări Sociale a Republicii Moldova  și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova. CNAS i-au  fost eliberate 891 bilete de tratament, MAI i-au fost eliberate 65 

bilete de tratament, persoanelor fizice au fost realizate 662 bilete de tratament. 

3. Supravegherea activității economico-financiare a Întreprinderilor Afiliate. 

Se efectuează permanent prin: 

-  coordonarea și aprobarea planurilor de activitate și dezvoltare a 

întreprinderilor din subordine; 

-  verificarea raporturilor trimestriale privind rezultatele activităţii economico-

financiare ale acestora; 

-  verificarea și coordonarea contractelor de prestări servicii ale întreprinderilor 

afiliate; 

-  monitorizarea și coordonarea contractelor de locațiune a spațiilor 

întreprinderilor din subordine; 

- participarea la inventarierea bunurilor materiale și mijloacelor fixe ale 

întreprinderilor afiliate; 

- verificarea activității întreprinderilor cu deplasare în teritoriu. 

   La depistarea în procesul controalelor a iregularităților și neajunsurilor în activitatea 

întreprinderilor subordonate, se întocmesc planului de măsuri privind înlăturarea în 

termeni a acestora. 

4. Stabilirea prețurilor și tarifelor la serviciile prestate de întreprinderile din subordine. 

Printre obiectivele de bază ale ÎS „Medisan” este stabilirea, coordonarea și 

monitorizarea permanentă a corelației preț-calitate a serviciilor balneo-sanatoriale 

prestate.  



Una din realizările ÎS „Medisan” pe parcursul anului 2015 a fost micșorarea prețului 

biletelor de tratament cu 12%, pentru cetățenii RM. 

5. Îmbunătățirea condițiilor de trai și odihnă a deținătorilor biletelor de tratament. 

  Este important să menționăm că pentru a oferi servicii atractive, pentru a putea 

concura pe piața regională a serviciilor balneo - sanatoriale, este nevoie de a fi în pas cu 

cerinţele şi standardele de calitate existente, cea ce presupune investiţii. De aceea, 

Întreprinderea și-a direcționat toate eforturile în scopul modernizării și dezvoltării 

complexului patrimonial. Cu suportul financiar al Î.S. „Medisan”, Î.A. „Sanatoriul 

„Moldova” or. Truscaveț, a efectuat lucrări de reparație capitală în 13 numere de tip 

econom. 

  

6. Mărirea fluxului de pacienți din RM în sanatoriul Î.A. „Sanatoriul „Moldova” or. 

Truskaveț; 

   În scopul realizării acestui obiectiv  este dusă o politică permanentă de informare a 

cetățenilor  privind promovarea tratamentului balneo-sanatorial, prin diverse mijloace de 

comunicare. 

   Aceasta a avut ca efect creșterea numărului de persoane care au beneficiat de tratament 

în Î.A. Sanatoriul „Moldova” or. Truskaveț. 

7. Efectuarea auditului ÎS „Medisan”. 

   Pentru perioada de gestiune a fost efectuat auditul întreprinderii. În rezultatul activității 

Î.S. „Medisan” a fost stabilit un sistem de control intern adecvat care asigură 

administrarea eficientă a activelor și activității în întregime, în particular, gestionarea 

așteptată a mijloacelor bănești, precum și corespunderea activității, inclusiv tranzacțiile 

economice, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare. 

    Aceasta a permis, contrar dificultăților și obstacolelor existente în activitatea sa, 

obținerea unui profit în mărime de 280,8 mii lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFORMANȚELE ECONOMICO-FINANCIARE 

ALE ÎNTREPRINDERII PENTRU ANUL 2015 

 

Indicatori 
Cod rd. 

 

Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Variaţia stocurilor 050   

Costul vînzărilor  060 8 206 364 578410 

Cheltuieli privind stocurile 070 32 844 13 955 

Cheltuieli cu personalul privind remunerarea 

muncii 
080 659 484 817586 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 

şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală  

 

090 

 

170 569 

 

216341 

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor 

imobilizate 
100 4 335 6 808 

Alte cheltuieli 110 827 206 734146 

Cheltuieli din alte activităţi 120 27 875 604 087 

Total cheltuieli  

(rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ 

rd.110+rd.120) 

130 

 

9 928 677 

 

2 971 333 

 

 

 

 

 

 

 



RETRIBUȚIILE CONDUCERII ÎNTREPRINDERII ȘI 

ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

   Retribuția lunară, pentru anul 2015, a dnei Viorica Dănilă, administrator al Î.S. 

„Medisan”, este de 13142 MDL. Retribuția anuală a membrilor Consiliului de 

Administrație a ÎS „Medisan”, este prezentată în următorul tabel:               

Nr. 

d/o 

Numele, 

prenumele 

membrilor 

consiliului 

Funcția 

deținută în 

cadrul 

Întreprinde

rii de Stat 

Nr. și data 

ordinului 

privind 

desemnarea 

în consiliu 

Data 

expirării 

împuternici

rilor 

acordate 

Nr. de 

ședințe 

la care 

a 

partici

pat 

Nr. de 

ședințe 

de la 

care a 

lipsit 

nemoti

vat 

Mărimea 

totală a 

indemnizației 

achitate pe 

parcursul 

anului 

gestionar 

(lei) 

1. 

Vîrlan Nelea președinte 

Ordin CS RM 

nr.91-A din 

05.03.2013 

28.02.2016 5 - 36000 

2.  
Cărăuș 

Maria 
membru 

Ordin CS RM 

nr.91-A din 

05.03.2013 

28.02.2016 2 - 24000 

3.  

Russu Diana membru 

Ordin CS RM 

nr.91-A din 

05.03.2013 

28.02.2016 5 - 24000 

4.  
Neaga 

Constantin 
membru 

Ordin CS RM 

nr.91-A din 

05.03.2013 

01.04.2015 2 - 6000 

5. 

Șargu  Dinu membru 

Ordin CS RM 

nr.343-A din 

06.04.2015 

31.03.2018 3 - 18000 

6. 
Bojescu 

Camelia 
membru 

Ordin CS RM 

nr.269-A din 

12.07.2013 

31.07.2016 5 - 24000 

 


