
Ministerului Sănătăţii        Ministerul Finanţelor Publice  Ministerul  Muncii şi Justiţiei Sociale                                                                                                                  

Nr.                                      Nr.                                               Nr.       

 

 

ORDIN 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018  al  

Companiei Naționale “ UNIFARM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii  

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,și al Hotărârii  Guvernului  nr. 12/2017 din 12 ianuarie 2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 
 

ministrul sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit urmatorul 

ordin:  

  

Art. 1  

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei  Naţionale  „ UNIFARM”  

S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

Art. 2 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

Sorina Pintea 

 

Ministrul Finanţelor Publice 

Eugen Orlando Teodorovici    

 

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale; 
Lia-Olguţa Vasilescu 
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APROB, 

                                                                                          
                             MINISTRU 
                        SORINA PINTEA  

 
         Avizat, 

   Secretar General 

Ana Maria CIOBANU 

 

REFERAT   

  

In conformitate  cu prevederile Hotărârii Guvernului 144/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, Compania Nationala „ UNIFARM” S.A. este  unitate aflată sub autoritatea Ministerului 

Sănătăţii, companie care are ca obiect de activitate, in principal: asigurarea rețelei sanitare cu 

medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura si 

echipamente sanitare, seruri si vaccinuri, reactivi si cu alte produse din productia interna proprie si din 

import si colaboreaza cu Ministerul Sănătății in vederea asigurarii programelor naționale de sănătate 

organizate si finanțate de minister. 

 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind 

intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 

administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 

majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) - respectiv regiile 

autonome înfiinţate de stat, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi societăţilor comerciale la care 

statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară- se aprobă prin ordin comun al 

ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrul muncii, şi justiţiei 

sociale pentru operatorii economici al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este 

mai mic sau egal cu 50 de persoane. 

 Prin aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 lit.b) si a art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 

26/21.08.2013 Compania Nationala „ UNIFARM” S.A. propune spre aprobare prin Ordin comun al 

ministrului sănătăţii, al ministrului  finanţelor publice si al ministrului muncii şi justiţiei sociale, 

bugetul de venituri şi cheltuieli  pe anul 2018. Proiectul BVC 2018, a fost aprobat  conform Deciziei 

nr.66/15.02.2018 a Consiliului de Administratie precum și a Hotararii AGA nr. 39/26.02 2018. 



Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost elaborat avandu-se in vedere prevederile 

art. 58 al Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018. 

 

Numarul mediu de salariați pentru anul 2017 a fost de 42 angajați, se previzioneaza ca pentru 

anul 2018 să fie menținut numărul mediu de 42 de angajati,  castigul mediu lunar pe salariat determinat 

pe baza cheltuielilor cu salariile fiind 3.627,00lei/persoana /luna  pentru anul 2017 și se previzioneaza 

ca pentru anul 2018 castigul mediu lunar pe salariat să fie de 4.522,00 lei. 

 

Compania Nationala „ UNIFARM” S.A.  a prezentat Ministerului Sanatatii formularul de buget 

de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia ( respectiv: Nota de fundamentare pentru 

propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 - Anexa 1 – varianta scurta care cuprinde 

numai propuneri an 2018, Anexa 1 varianta completa, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 ) in 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finantelor publice privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia, propunere pe care o atasam prezentului proiect de ordin comun. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de ordin comun al ministrului sănătăţii, al 

ministrului  finanţelor publice si al ministrul muncii, şi justiţiei sociale,  privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Nationale „ UNIFARM” S.A. aflată sub autoritatea 

Ministerului Sănătăţii, pe care îl supunem  spre aprobare. 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

 

Stan Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit, 

Monica Vidan 

 


