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1.ISTORIC 

Centrul de Sănătate a fost înfiinţat în anul 1998 și a funcţionat ca unitate sanitară fără 

personalitate juridică în cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, actuală 

Societatea de Transport București STB S.A.  

Conform Hotărârii nr.764/22.11.2018 adoptată în ședința ordinară a Consiliului General 

al Municipiului București, Centrul de Sănătate se reorganizează, activitatea de spital 

fiind preluată de către Spitalul Clinic Colentina cu sprijinul Administrației Spitalelor și 

Serviciilor Medicale București la data de 01.02.2019. Cu aceeași dată s-a transferat și 

personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar aferent acesteia, precum și 

personalul care deservește activitatea de întreținere și administrare a imobilului. 

Începând cu data de 12.11.2019 Centrul de Sănătate se constituie ca societate pe 

acțiuni cu denumirea CENTRUL DE SĂNĂTATE STB S.A, filială a  SOCIETĂȚII DE 

TRANSPORT STB S.A cu personalitate juridică, potrivit Legii nr. 31/1990 prin act 

constitutiv. 
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2.PREZENTAREA SOCIETĂȚII: 

 

Centrul de Sănătate STB S.A. este o unitate medicală cu personalitate juridică 

înființată conform Legii nr. 31/1990 prin act constitutiv, CUI: 41886070, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J40/15388/12.11.2019. 

Capitalul social subscris și vărsat la înființare a fost de 118.000 lei, aport în numerar, 

împărțit în 1180 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare. 

 

Membrii fondatori ai companiei  sunt: 
• Societatea de Transport București STB S.A. (deținând 1121 acțiuni nominative, 

în valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 95 % din capitalul social și 

participarea la profit și pierderi) 

• Sindicatul Transportatorilor din București (deținând 59 acțiuni nominative, în 

valoare nominală de 100 lei fiecare, reprezentând 5% din capitalul social și 

participarea la profit și pierderi). 

Societatea funcționează în baza unui sistem de guvernanță corporativă structurat în 

principal în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr.109/2011, privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, scopul acesteia fiind de realizare a obiectului de activitate în vederea 

obținerii de profit. 

Obiectul principal de activitate îl reprezintă ,,activitățile de asistență medicală 

specializată (cod CAEN 8622)’’, iar activitățile secundare sunt: ,,asistență medicală 

generală’’(cod CAEN 8621) și ,,alte activități referitoare la sănătatea umană (cod 

CAEN 8690)’’. 

Centrul de Sănătate STB S.A. are sediu social în București, sector 1, Bulevardul 

Dinicu Golescu, Nr.1, Camera 1, Etaj 6, iar punctul de lucru în București, Sector 2, 

Strada Dr. Grozovici, Nr. 2-8. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie. 
La înfiinţare, Consiliul de Administraţie, a fost mandatat pentru o perioadă de 2 ani, 
fiind format din următoarele persoane: 
- d-na Gheorghe Milica – președinte 
- d-na Angelescu Cristina-Elisabeta – membru 
- d-na Bogdănescu Raluca Maria – membru. 



S.C. Centrul de Sănătate STB S.A.  
București, Sector 1, B-dul Dinicu  
Golescu nr.1, etaj 6, camera 1 
CUI 41886070, J40/15388/12.11.2019 

 

 
 

 
 
 

            

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE   AL  CENTRULUI DE SĂNĂTATE STB S.A. 
 
 

 
5 

 

Conducerea societății a fost asigurată de d-na Bogdanescu Raluca Maria, numită în 
funcția de Director General prin Decizia CA nr.2/19.11.2020 
 

3. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII  

 

În perioada 19.11.2019-31.12.2019 au fost derulate următoarele activități: 

• A fost aprobată structura organizatorică a Centrului de Sănătate, prin Decizia  

CA nr. 4/19.11.2019; 

• A fost aprobat ROF-ul Centrului de Sănătate, prin Decizia CA nr. 9/04.12.2019; 

• Înregistrarea la ITM și depunerea registrului general de evidență a salariaților; 

• Informarea salariaților STB S.A. privind preluarea la CENTRUL DE SĂNĂTATE 

STB S.A. începând cu data de 01.01.2020, conform adresei nr. 9/28.11.2019; 

• Depunerea dosarului la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București în 

vederea obținerii notificării de asistență de specialitate de sănătate publică, prin 

cererea înregistrată la DSPMB cu nr. 27724/02.12.2019; 

• Obținerea de la DSPMB (Biroul Avize-Autorizări sanitare) a notificării nr. 

1931/27724/16.12.2019; 

• Încheierea contractului de cesiune pentru transferul de personal nr. 

21/05.12.2019 cu Societatea de Transport;  

• Încheierea contractului de comodat pentru obiecte de inventar și mijloace fixe  

nr.338753/C/36/16.12.2019 cu STB S.A.; 

• În data de 16.12.2019 a fost avizat proiectul BVC al Centrului de Sănătate pentru 

anul 2020, de Consiliul de Administrație conform Deciziei CA nr. 14/16.12.2019; 

• În data de 16.12.2019 a fost aprobat Planul Anual al Achizițiilor Publice al 

Centrului de Sănătate pentru anul 2020, de Consiliul de Administrație conform 

Deciziei CA nr. 15/16.12.2019; 
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• S-au aprobat coeficenții de regie și tarifele aplicabile contractului cu STB conform 

Notei de fundamentare nr. 25/09.12.2019, prin Decizia CA nr. 18/16.12.2019 

• Depunerea cererii de obținere a certificatului de avizare la Colegiul Medicilor cu 

nr. de inregistrare 12087/19.12.2019; 

• Derularea de activități de analiză și evaluare a activității Centrului de Sănătate în 

vederea stabilirii valorii estimative a contractului de prestări servicii medicale 

pentru  salariații STB S.A.; 

• Aprobarea tarifelor aplicabile serviciilor medicale prestate către salariații STB 

S.A., conform hotărârii CA nr. 11/16.12.2019; 

• Încheierea contractului de prestări servicii  nr.54/20.12.2019 cu STB S.A.; 

• Încheierea de acte adiționale pentru salariații preluați de la STB S.A. Au fost 

preluati și au semnat actele adiționale 63 de salariați din cei 64 propuși a fi 

preluați, excepție făcănd d-na Goci Anișoara aflată în concediu medical pentru 

boala gravă; 

• Prin decizia CA nr. 18/16.12.2019 a fost aprobată aplicabilitatea Regulamentul 

intern al STB S.A.; 

• În perioada analizată au fost  emise 13 decizii ale Directorului General; 

• Informarea Directorului General al STB S.A. și Sindicatului Transportatorilor din 

București privind necesitatea aducerii la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A. nr. 

6/22.11.2019, prin care s-a hotărât majorarea capitalului social al S.C. Centrul de 

Sănătate STB S.A., cu suma totală de 1.474.000 lei. Urmare a informării noastre 

Sindicatul Transportatorilor din București a vărsat suma de 73.700 lei în contul 

de capital al Centrului de Sănătate. 

În perioada de raportare Consiliul de Administrație s-a întrunit în trei sedințe și au emis 

18 decizii.  
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4. INFORMAȚII ECONOMICO-FINANCIARE 

Capitalul social vărsat și virat în contul curent, la înființare, a fost  în valoare de 118.000 

lei, la care se adaugă cei 73.700 lei virați de Sindicatul Transportatorilor din București. 

Utilizarea sumelor din capitalul social pentru acoperirea cheltuielilor de înființare și a 

cheltuielilor curente de funcționare s-a efectuat în baza hotărârilor CA nr.10/04.12.2019 

și nr.13/16.12.2019. 

 
 
- Venituri totale         -                 0 lei; 
- Cheltuieli totale      -        71.193 lei; 
- Profit brut (pierdere brută)    -     (-)71.193 lei; 
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor  -                 0 lei; 
- Impozit pe profit      -                 0 lei; 
- Profit net (pierdere netă)              -     (-)71.193 lei;. 

  
Pierderea contabilă se propune a fi acoperită din profitul obținut în exercițiile financiare 
viitoare. 
 
 
 
5. RESURSELE UMANE  
 
Structura organizatorică a Centrului de Sănătate STB S.A. a fost aprobată prin Decizia 
CA nr. 4/19.11.2019 și prevede un număr total de 103 persoane, la care se adugă 3 
administratori și 3 cenzori. 
 
În perioada analizată au fost incheiate contracte de mandat cu cei trei administratori și 
un contract de mandat pentru Directorul General, totodată fiind angajate două 
persoane, respectiv un consiler juridic și un economist la Compartimentul Resurse 
Umane. 

 
La nivelul Centrului de Sănătate, 63 au fost preluați de la STB SA, începând cu data de 
01.01.2020, în baza Contractului de cesiune nr. 338669/21/05.12.2019. 
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6.CONCLUZII 
 

Consiliului de Administrație își propune ca pe perioda mandatului să susțină 

dezvoltarea Centrul de Sănătate STB SA prin implementarea actiunilor necesare 

atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de acționari.  

Pe viitor se urmărește asigurarea de servicii medicale la parametrii calitativi şi cantitativi 
necesari satisfacerii solicitărilor, respectiv scăderea numărului de plângeri și reclamații 
ale beneficiarilor, precum și eficientizarea costurilor de funcționare prin metode 
performante de management. 

 
 
 

P R E Ș E D I N T E  CA 

GHEORGHE Milica 

                                      
 
                                         
 

     DIRECTOR GENERAL 
BOGDĂNESCU Raluca Maria 

 

 


