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I. INTRODUCERE
Ministerul Sănătății este organizat și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr.
144/2010 cu modificările și completările ulterioare.
În calitate de Autoritatea publică tutelară, Ministerul Sănătății are competențele
prevăzute de Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările
ulterioare precum și de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, sens în care are calitatea de acționar la următoarele Întreprinderi publice (ÎP),
respectiv:
- Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;
- Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.
Compania Naționala Unifarm S.A. este compania pe care Programul de Guvernare o
meționează în mod expres, aceasta fiind o companie strategică națională pentru sănătatea
populației, principala instituţie cu atribuţii de import şi distribuţie a medicamentelor în
vederea asigurării continuităţii aprovizionării şi desfacerii acestora către populaţie
Compania Naționala “Unifarm” S.A. este inființată încă din anul 1935, purtând de-a
lungul timpului diverse denumiri. Cu o experiență de mai bine de 77 ani în piața farmaceutică
națională și internațională, este în prezent unul dintre principalii distribuitori de produse
farmaceutice și parafarmaceutice din Romania. Scopul Companiei Nationala “Unifarm” –
S.A. este de a desfășura o activitate cu caracter social-sanitar, ca parte integrantă a sistemului
de ocrotire a sănătății și acţionează pe segmentul strategic al României pentru asigurarea
nevoilor speciale şi pentru prevenirea discontinuităţilor de medicamente din reţeaua
naţională a Ministerului Sănătăţii, dar si pentru creşterea vitezei de reacţie în asigurarea cu
medicamente în regim de nevoi speciale la nivel naţional.
În momentul de față, compania deține peste 5.000 mp spaţiu de depozitare la sediul
central din Bucureşti și colaboreaza cu o reţea de spaţii frigorifice din toată ţara, prin
Direcţiile de Sănătate Publică, spații monitorizate permanent printr-un sistem informatic de
ultimă generaţie de control a temperaturii și umidităţii. De asemenea, CN UNIFARM S.A.
are propria flotă de autoutilitare de 3,5 tone, precum şi autoutilitare tip Van prevăzute cu
instalaţii frigorifice.
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C.N. Unifarm S.A. are actualmente în portofoliu aproape 300 de produse, fiind
implicată în programe naționale, unde încearcă să elimine discontinuităţile provocate de
scoaterea de pe piaţă a medicamentelor ieftine de către importatori şi producători.

SC Antibiotice S.A. Iași, ca parte componentă a sectorului strategic, asigură creșterea
calității vieții și un acces sustenabil la sănătate pentru cetățenii României prin producerea de
medicamente generice.
Prezența în piața farmaceutică din România de 60 de ani, societatea Antibiotice SA
Iași deține cea mai complexă structură de fabricație cu un portofoliu de peste 157 de
medicamente, în principal antiinfecțioase, medicamente de uz cardiovascular, medicamente
de uz dermatologic, medicamente pentru tractul digestiv, antiinflamatoare și medicamente
destinate afecțiunilor musculo-scheletice, medicamente pentru sistemul nervos central).
Antibiotice SA Iași este din anul 2002 partener al Ministerului Sănătății pe Programul
Național de Control al Tuberculozei, fiind unicul producător a 5 antituberculoase esențiale
și principalul producător de medicamente utilizate în tratamentul tuberculozei
multidrogrezistente.
Antibiotice SA Iași pe segmentul medicamentelor generice si OTC, Antibiotice SA
ocupa locul 3, cu o cota de piata de 5,1%, in timp ce la nivel de piata farmaceutica totala
ocupa locul 16 cu o cota de piata de 2,11%. In anul 2018, societatea Antibiotice isi mentine
pozitia de lider pe segmentul medicamentelor generice si OTC comercializate in spitale, cu
o cota de piata de 18,01% in crestere comparativ cu anul anterior (17,5%). In topul
medicamentelor fara prescriptie medicala si suplimente alimentare (OTC), societatea
Antibiotice ocupa locul 13 dintr-un total de 221 companii, in urcare cu o pozitie comparativ
cu anul 2017. In 2018, procentul de crestere inregistrat de compania Antibiotice pe acest
segment este de 14,4%, fiind egal cu cel inregistrat de piata totala de profil (14,4%).
Calitatea produselor este asigurată de realizarea acestora în conformitate cu Regulile
de Bună Practică de Fabricație pe toate cele 8 fluxuri de producție ale firmei.
De asemenea valoarea produselor Antibiotice este confirmată și de aprobările
autorității de reglementare din SUA (Food and Drug Administration - FDA) primite pentru
produsele injectabile și pentru substanța activă Nistatină, pentru care Antibiotice SA Iași
este lider mondial.
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Pe lângă fluxurile de fabricație, Antibiotice SA Iași deține un Centru de Cercetare
Dezvoltare cu o echipă interdisciplinară formată din specialiști din toate domeniile implicate
în dezvoltarea și testarea medicamentului, fiind structurată în 4 departamente distincte:
Dezvoltare farmaceutică, Centrul de Evaluare a Medicamentului, Farmacovigilența și
Regulatory Affairs. Activitatea de cercetare dezvoltare este orientată spre acele molecule
valoroase pentru sănătatea pacienților, care oferă perspective de consolidare a portofoliului
de bază al societății și spre clase terapeutice specializate.
Autoritatea publică tutelară, respectiv, Ministerul Sănătății, primește rapoartele și
informările realizate potrivit legii, de către Consiliul de Administrație, respectiv Directorul
General al Întreprinderii publice, rapoarte care privesc implementarea planului de
administrare, a obiectivelor și indicatorilor de performanță, precum și a contractelor de
mandat.
În considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod
determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în
funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare, Ministerul Sănătății își exercită
drepturile și își îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la nivelul
celor doi operatori economici prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a
Acționarilor. Astfel se urmărește protejarea sănătății publice în scopul reducerii/evitării
situațiilor cauzate de lipsa de pe piață în prezent a disponibilității medicamentelor derivate
din sânge uman sau plasmă umană, situații care au impact direct asupra sănătății publice.
Prezentul Raport a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 58 alin.(1) din OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit căruia “Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare
an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub
tutela sa. Raportul este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare”.
II. POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE
1. Obiectivele politicii de acționariat
1.1 Implementarea guvernanței corporative:
Termenul de guvernanață înseamnă conducere și implică toate activitatile din cadrul
unei entități care intră în sfera managementului. În consecința, putem afirma că acest concept
- guvernanță corporativă - înseamnă conducerea în ansamblu a intregii organizații prin
acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează impreună, dar care în final vor fi
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integrate conducerii și implementării managementului riscurilor din cadrul organizației,
precum și a sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului
intern.
Guvernanța corporativă oferă un grad mai mare de asigurare asupra faptului că la
nivelul entității este implementat un sistem de control eficient, asigurând astfel că afacerea
este condusă în interesul acționarilor (shareholders) și a părților interesate (stake holders).
Așadar, guvernanța corporativă reprezintă premisa transparenței activităților
companiei, cu scopul protejării intereselor partenerilor sociali, garanția realizării obiectivelor
este auditul.
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, a instituit mecanismul de garantare a obiectivității și
transparenței selecției membrilor organelor de administrare și a managementului societăților,
cât și mecanismele suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari și
necesitatea de a asigura o transparență accentuată a activității operatorilor economici la care
statul este acționar unic sau majoritar.
Totodată, prin OUG nr. 109/2011 se stabilesc drepturile și responsaboilitățile
diferitelor categorii de persoane implicate în activitatea întreprindeilor publice: directori,
acționari și alte categorii și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind
activitatea unui operator economic.
1.2 Structuri, norme, instrumente pe care se bazeaza sistemul de guvernanță corporativă:
 Consiliul de Administrație
 Comitete Consultative
 Conducerea Executivă
 Adunarea generală a acționarilor
 Codul de etică
 Codul de Guvernanta corporativa
 Audit intern, Control Managerial
Întreprinderile publice sunt administrate de un Consiliu de Administrație, responsabil
cu îndeplinirea tuturor strategiilor necesare realizării obiectului de activitate al societății, cu
excepția celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor. Potrivit actului
constitutiv/statului întreprinderilor publice există o împărțire clară a responsabilităților între
Consiliul de Administrație și Conducerea Executivă.
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Consiliul de Administrație urmărește ca propriile decizii, cele ale conducerii societății,
ale Adunării Generale a Acționarilor, precum și reglementările interne să fie conforme cu
cerințele legale și implementate în mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea
managementului societății, în numele acționarilor.Atribuțiile Consiliului de Administrație
sunt descrise în Statutul societății și în reglementările interne relevante.
În cursul anului 2018, Consiliul de Administratie s-a întrunit în ședințe în cadrul cărora
s-au adoptat decizii care au permis îndeplinirea atribuțiilor de o manieră efectivă și eficientă.
Astfel, la întrunirile Consiliului de Administrație au fost analizate rezultatele financiare
obținute în perioada de raportare și cumulat de la începutul anului, cât și performanța
economică în raport cu bugetul și cu perioada similară a anului trecut. Consiliul a solicitat, în
funcție de situație, explicații managementului executiv în legatură cu aspectele dezbătute,
planurile de creștere a eficienței activității, planurile de investitii, provizioanele constituite,
administrarea lichidităților, profitabilitatea operațională și generală a activității precum și
politicile comerciale.
În urma analizei rezultatelor aferente fiecărei perioade, în ceea ce privește operatorul
economic SC Antibiotice SA Iași, Consiliul a decis aprobarea acestora în vederea publicarii
și trimiterii către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară,
încadrându-se de fiecare dată in Calendarul de Comunicare Financiară.
Referitor la componența Consiliului de administrație, în cursul anului 2018 la nivelul
S.C. Antibiotice S.A. Iași ca urmare a vacantării unui post de adminsitrator a fost necesară
inițierea demersurilor pentru ocuparea postului vacant în conformitate cu prevederile OUG
nr. 109/2011 în urma cărora a fost desemnat un nou administrator neexecutiv pentru un
mandat de 4 ani, cu începere de la data de 25.09.2018.
În ceea ce privește componența Consiliului de administrație la nivelul C.N. Unifarm
S.A., în cursul anului 2018 ca urmare a vacantării a două posturi de adminsitratori a fost
necesară inițierea demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante în conformitate cu
prevederile OUG nr.109/2011 în urma cărora au fost desemnați doi administratori neexecutivi
pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data de 20.07.2018.
Consiliul de Administraţie al operatorilor economici constituie comitete consultative
însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu în
domeniile de interes pentru activitatea societăţii.
Conducerea executivă a operatorilor economici este reprezentată de catre Directorul
General, conform prerogativelor stabilite de lege si statutul societatii. Consiliul de
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Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii
pe care i-a numit.
Cadrul de guvernanța corporativă adoptat și aplicat:
•
protejează drepturile acționarilor,
•
asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor,
•
recunoaște rolul terților cu interese în societate,
•
garanteaza informarea si transparenta,
•
asigura raspunderea Consiliului de Administratie față de societate si acționari.
O atenție deosebită a fost acordată controlului intern managerial din cadrul operatorilor
economici. Astfel, documentele înaintate spre dezbatere și aprobare în cadrul Adunărilor
generale ale acționarilor au fost însoțite de documente justificative astfel încât situațiile
financiare ale anului 2018, elementele bilanțiere referitoare la imobilizări, stocuri, creanțe și
datorii să fie prezentate și certificate în privința realității datelor.
Totodată, au fost evaluate în mod continuu riscurile la care este sau poate fi expusă
activitatea operatorilor economici, riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor. Analizele
efectuate au avut în vedere realizarea indicatorilor previzionați în condiții de risc controlat,
care să asigure atât continuitatea în desfășurarea activității, cât și protejarea intereselor
acționarilor și clienților.
Scopul principal al managementului riscului este de a ajuta la înțelegerea și
identificarea riscurilor la care este expusă organizația, astfel încât acestea să poată fi
anticipate și administrate fără să afecteze îndeplinirea, cu eficiență, a obiectivelor
organizației.
Derularea proceselor de management al riscului asigură identificarea, analiza,
evaluarea și gestionarea riscurilor, în vederea mentinerii lor la niveluri acceptabile, in funcție
de toleranța la risc a societății și de capacitatea ei de a acoperi (absorbi) aceste riscuri.
Principalele categorii de riscuri ce pot surveni in activitatea societatii sunt: financiare,
economice, tehnologice, de marketing, de imagine, legislative.
Societatea este expusa prin operatiunile sale la urmatoarele riscuri financiare:
-

Riscuri financiare;

-

Riscul valutar;
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-

Riscul comercial (de neplata) ;

-

Riscul de lichiditate;

-

Riscuri legislative;

-

Riscuri de resurse umane;

-

Riscul reputational;

-

Riscurilor operationale;

-

Riscuri externe.

Riscul valutar, apare frecvent in conditiile actuale ale economiei de piata in care
cursurile monetare fluctueaza sub imperiul legii cererii si ofertei. Acesta exprimă o
probabilitate de a înregistra pierderi din contractile comerciale internaționale sau din alte
raporturi economice, din cauza modificării cursului de schimb al valutei în perioada dintre
încheierea contractului și scadența acestuia.
Pentru anul 2018, la nivelul SC Antibiotice S.A. Iași au fost identificate si ierarhizate
14 riscuri semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale societății.
Riscul de lichiditate rezulta din imposibilitatea societatii de a onora in orice moment
obligatiile de plata pe termen scurt.
Circumstantele de aparitie a riscului de lichiditate: incasarea creantelor la termene ce
depasesc 180 de zile sau chiar 300 de zile; impredictibilitatea si lipsa de transparenta pentru
calculul taxei clawback; insolventa unor clienti; cresterea pretului la utilitati, materii prime si
servicii.
În anul 2018, politica operatorilor in privința managementului lichidității a fost de
menținere, în măsura în care a fost posibil, a unor resurse lichide suficiente pentru a onora
obligațiile pe masura ce acestea ajungeau la scadență.
Riscul comercial (de neplată) este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al
nerealizarii profiturilor estimate din cauza lipsei de lichidități financiare a debitorului si de
neindeplinirea obligatiei de plata la implinirea scadentei acesteia.
Circumstantele de aparitie a riscului de neplata: expunerile mari pe principalii
distribuitori, termenele lungi de plata, insolventa unor farmacii si distribuitori.
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Piața farmaceutică este o piață reglementată, cu prevederi legislative clare, elaborate în
scopul controlării calitații și eficienței terapeutice a medicamentelor prezente pe piață,
precum si a evitării contrafacerii.
În vederea gestionării cu eficiența a evenimentelor care pot da naștere riscului de
imagine, au fost avute în vedere urmatoarele măsuri: monitorizarea imaginii societatii in
mass-media in vederea identificarii oricaror zvonuri care ar putea genera riscuri de imagine;
aparitii periodice in mass-media cu informatii pozitive; transparenta si buna relatie cu presa;
controlul riscurilor care pot afecta imaginea societatii.
În procesul de evaluare a riscurilor, s-au identificat de asemenea și o serie de riscuri
care nu pot fi controlate si anume:
-

riscul apariției unor dezastre naturale (cutremure, inundatii, incendii, etc.);
riscul aparitiei de razboaie sau conflicte interetnice;
riscul de instabilitate economică;
riscul de instabilitate socială (greve, conflicte de muncă, etc.);
riscul de instabilitate legislative.

III. Exercitarea calității de acționar în numele statului
Ministerul Sănătății îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de
acţionar unic în cazul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. și de acționar majoritar în cazul
SC Antibiotice SA Iași, societate la care deține acțiuni în procent de 53, 0173%
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.
În anul 2018 nu au fost adoptate hotărâri de reducere sau majorare a capitalului social
la întreprinderile publice aflate în portofoliul Ministerului Sănătății.
Prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor la care Ministerul Sănătății
are calitatea de acționar unic sau majoritar, în anul 2018 au fost adoptate următoarele:
 aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al întreprinderilor
publice;
 aprobarea repartizării profitului net pe anul 2018, fixarea dividendului brut pe acţiune
şi stabilirea datei platii ca fiind 20.09.2019 în cazul SC Antibiotice SA Iași;
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 aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru
anul 2018, pentru membrii Consiliului de Administratie în cazul SC Antibiotice SA
Iași;
 aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata
in exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor prezentate;
 aprobarea auditorului extern și încheierea contractului de audit financiar cu firma
S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila – SOCECC S.R.L.
Bucuresti, în cazul SC Antibiotice SA Iași, respectiv aprobarea auditorului extern și
încheierea contractului de audit financiar cu firma BDO Audit SRL în cazul C.N.
Unifarm S.A;
 aprobarea repartizării profitului net în conformitate cu situațiile financiare și
rapoartele prezentate;
 aprobarea situațiilor financiare anuale;
 aprobare privind înființarea a două reprezentanțe ale societății, una în Republica
Moldova și cea de a doua în Ucraina în cazul SC Antibiotice SA Iași;
 modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al societatii C.N. Unifarm S.A;
 aprobarea Manualului de politici contabile în cazul C.N. Unifarm S.A.;
La nivelul SC Antibiotice SA Iași situația investitorilor (conform Registrului
Actionarilor la data de 31.12.2018)) se prezintă astfel:












Ministerul Sanatatii(*) - 53,0173%,
S.I.F. Oltenia(*) - 15,3911%
Broadhurst Investments Limited - 4,1977%
S.I.F. Transilvania – 3,2632%
Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau/Allianz – 2,1711%
S.I.F. Banat-Crisana S.A – 2,1104%
Fondul de Pensii Administrat Privat METROPLITAN LIFE – 1,5116%
A-Invest – 0,7491%
Fond de Pensii Administrat Privat ARIPI/GENERALI S.A.F.P.P. – 0,6782%
FDI BT MAXIM ADM. BT ASSET MNAGEMENT SAI S.A. – 0,3947%
Alte persoane juridice si persoane fizice – 16,5156%.
o NOTA: (*) - Actionari semnificativi, conform Legii nr. 297 din 28.06.2004, Art.
2, Aliniat 1.
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Clase de actionari
•
•

Persoane juridice – 86,8571%,
Persoane fizice – 13,1429%.

Referitor la SC Antibiotice SA Iași, în ceea ce privește piata valorilor mobiliare,
precizăm:
Titlurile emise de Antibiotice sunt listate la categoria PREMIUM a Bursei de Valori
Bucuresti sub simbol ATB, din anul 1997.
Prima tranzactie a fost inregistrata la 16 aprilie 1997, la un pret de referinta de 0,3500
lei/actiune. Maximul istoric a fost atins la 10 iulie 2007, cu pretul de 2,1700 lei/actiune, iar
minimul istoric de 0,0650 lei/actiune a fost inregistrat la 8 iunie 2000.
Atat planurile de afaceri, cat si rezultatele financiare inregistrate de societate au
reprezentat o garantie solida ca Antibiotice si-a consolidat pozitia pe piata nationala de
medicamente.
Actiunile societatii Antibotice (ATB), tranzactionate la Bursa de Valori din Bucuresti
sunt incluse in componenta indicelui BET-Plus, care include societatile romanesti listate pe
piata BVB care indeplinesc criteriile minime de selectie cu exceptia societatilor de investitii
financiare.
Aceasta reflectă faptul ca Antibiotice este o societate solida, dezvoltata pe un
fundament economic trainic.
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In anul 2018, pretul minim al actiunii ATB a avut valoarea de 0,4550 lei. Pretul actiunii
a crescut pana la valoarea maxima de 0,5780 lei/actiune. Capitalizarea bursiera a Antibiotice
la data de 31 decembrie 2018 (ultima zi de tranzactionare din an) a fost de 326.942 mii lei.
Actiuni Antibiotice – ATB / Piata Regular
2014

2015

2016

2017

2018

Număr acțiuni

671.338.040

671.338.040

671.338.04
0

671.338.040

671.338.040

Capitalizare bursiera
(mii lei)*

390.719

357.152

349.096

361.180

326.942

Capitalizare bursiera
(mii euro)*

87.173

78.868

76.875

77.511

70.100

Capitalizare bursiera
(mii $)*

105.978

86.167

81.123

92.813

80.259

Valoare totală
tranzactionată (mil. lei)

16

11

6

12

9

Nr. acțiuni
tranzacționate

27.467.454

18.844.935

12.555.866

21.113.565

17.109.263

Preț deschidere
(lei/actiune)

0,5520

0,5850

0,5320

0,5200

0,5780

Preț maxim
(lei/actiune)

0,6170

0,6170

0,5420

0,5920

0,5780

Pret minim (lei/actiune)

0,5410

0,5240

0,4200

0,5200

0,4550

Pret la sfarsitul anului
(lei/actiune)

0,5850

0,5320

0,5200

0,5380

0,4870

Pret mediu (lei/actiune)

0,5845

0,5836

0,5032

0,5585

0,5028

Castig/actiune
(lei/actiune)***

0,0464

0,0405

0,0452

0,0500

0,0511

Dividend brut/actiune
(lei/actiune)**

0.0235

0.0197

0,0384

0,026552598

0,009991506
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Randamentul
dividendului****

4,03%

3,69%

4,05%

4,59%

2,05%

Rata de distributie a
dividendului*****

51%

49%

52%

53%

20%

* Calculat pe baza pretului actiunii in ultima zi de tranzactionare din anul respectiv,
** Dividend propus,
*** Calculul rezultatului pe actiune se bazeaza pe profitul net al fiecarui an,
**** Dividend pe actiune/pretul actiunii din prima zi de tranzactionare a fiecarui an,
***** Rata de distributie a dividendului = (numarul total de actiuni x dividend brut pe
actiune)/profit net total.
Pe parcursul anului 2018 s-au tranzactionat 17.109.263 actiuni, in valoare de 8,6
milioane lei (1,8 milioane euro, 2,2 milioane $), cu un pret mediu de 0,5028 lei/actiune.
In conformitate cu Capitolul VI, Sectiunea 2, Art. 92 – Codul B.V.B., calendarul de
comunicare financiara pentru anul 2018 a fost dupa cum urmeaza:
Consiliul de Administratie s-a întrunit în 10 ședințe, înregistrand de fiecare dată o
prezență de 100% și a adoptat decizii care i-au permis să își îndeplinească atribuțiile de o
manieră efectivă și eficiența. Astfel, la întrunirile lunare, Consiliul de Administratie a analizat
în detaliu rezultatele financiare obținute în perioada de raportare si cumulat de la începutul
anului, cât și performanța economica în raport cu bugetul si cu perioada similară a anului
trecut. Consiliul a solicitat, în funcție de situație, explicații amanunțit managementului
executiv în legatură cu planurile de creștere a eficienței producției, planurile de investitii,
provizioanele constituite, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala
a activitatii.
In urma analizei în detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea
acestora în vederea publicării și trimiterii către Bursa de Valori București și Autoritatea de
Supraveghere Financiară, încadrându-se de fiecare data in Calendarul de Comunicare.
Referitor la CN Unifarm SA:
În domeniul comerțului cu ridicata al produselor, Consiliul de Administratie a avut în
vedere în principal:
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- diversificarea gamei de produse comercializate prin serviciul commercial-logistică și
livrate prin depozitul farmaceutic al companiei;
- încheierea de contracte cu partenerii din țară, din Uniunea Europeană pentru
aprovizinarea depozitului propriu cu produse care nu sunt disponibile în țară;
- identificarea unor furnizori de medicamente din Uniunea Europeană sau din import
și achiziționarea în cel mai scurt timp a unor medicamente ca răspuns la solicitările
Ministerului Sănătății, pe baza autorizației de furnizare de medicamente pentru nevoi special
emise de minister în scopul asigurării tratamentului bolnavilor.
În domeniul prestărilor de servicii farmaceutice de depozitare/eliberare și
depozitare/distribuție produse, Consiliul de de Administratie a avut în vedere:
- încheierea și derularea contractelor de prestări servicii de depozitare și distribuție
produse care constituie a doua sursă de venituri a companiei după cea de comerț engross de
produse;
- îndeplinirea obligației de Serviciu de Interes Economic General (achiziția și și
asigurarea distribuției imunoglobulinei), potrivit OUG nr. 109/2018
În anul 2018, Ministerul Sănătății a iniţiat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă
nr.19/2018 pentru încredinţarea către C.N Unifarm S.A a Serviciului de Interes Economic
General în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării
activităţii de prevenire a deceselor si agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei
umane. Proiectul a fost inițiat având în vedere faptul că, Compania Națională "Unifarm" S.A. București este unitate în domeniul sănătății publice, aflată în proprietatea statului român,
care desfășoară activități cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire
a sănătății. Astfel, prin încredințarea Companiei a Serviciului de Interes Economic General
s-a asigurat activitatea de prevenire a deceselor și a agravării bolilor generate de lipsa
imunoglobulinei umane.
IV. Indicatori economico-financiari și nefinanciari
În temeiul prevederilor OG 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, au fost instituite o serie de reguli privind fundamentarea
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bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acționar unic
sau majoritar, respectiv:
“a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale
privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;
b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a
bugetului de stat;
c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea
plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri,
precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în
corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de
supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului
operatorilor economici;
d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii,
fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;
e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de
finanţare a acestora;
f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.”
Actul normativ prevede, de asemenea, o serie de reguli referitoare la fundamentarea
veniturilor, creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, reguli ce trebuie respectate de
operatorii economici în ceea ce privește execuția bugetară, condițiile în care se poate proceda
la rectificarea bugetelor, contravenții pentru nerespectarea acestor reguli.
În mod concret, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care
statul este acționar unic sau majoritar, pentru anul 2018, au respectat prevederile OG nr.
26/2013, cu modificările și completările ulterioare precum și ale ale OMFP nr. 20/2016
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia.
Situația principalilor indicatori realizați la nivelul întreprinprinderilor publice la
31.12.2018, se prezintă astfel:
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lei
ANTIBIOTICE
IASI

ANTIBIOTICE
IASI

CN UNIFRAM
S.A.

CN
UNIFRAM
S.A.

INDICATOR

31 dec. 2017

31 dec.2018

31 dec. 2017

31 dec. 2018

Cifra de afaceri

337.629.448

364.576.466

50.714.709

118.929.101

Venituri din
vânzări

336.904.666

364.576.446

49.413.802

Venituri totale

349.816.939

376.684.759

50.862.215

117.094.00

Cheltuieli totale

314.455.509

340.955.837

49.568.616

118.857

Profit inainte de
impozitare

35.361.430

35.088.611

1.293.599

Profit

33.558.354

34.303.788

1.062.386

984.68

7.940.662

8.888.617

2.004.412

15.383.684

36

33

Total Active
imobilizate

115.570.183

1.221.00

236.350.512

325.669.381

Total Active
circulare

336.585.032

380.435.802

Numar mediu de
salariati

1.420

1415

V. Situația capitalului social și a activului net aferente celor două societăți la data de
31.12.2018 se prezintă după cum urmează:
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Denumirea societății
Nr.
crt.

Capital social
la 31.12.2018

Activul net la
31.12.2018

(lei)

(lei)

% acțiuni
deținute de
Ministerul
Sănătății

1

CN Unifarm SA București

4.272.030

8.737.568

100%

2

SC Antibiotice SA Iași

67.133.804

472.543.839

53,0173%

VI. CONCLUZII
Rezultatele economico-financiare înregistrate de operatorii economici aflați sub
autoritatea Ministerului sănătății, în anul 2018, sunt în ansamblul lor pozitive evidențiind
preocuparea comună a ministerului și întreprinderilor publice pentru desfășurarea activității
operatorilor economici în condițiile unui mediu concurențial, global aflat în dinamică.

MINISTRU
Sorina PINTEA

Ana Maria Ciobanu
Secretat General

Șef SAIPSG -Stan Gabriela

Consilier -Monica Vidan
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