OFERTA SERVICII MEDICALE
ABONAMENTE CORPORATE

Prezentare proiect






















Crucea Rosie Sibiu își propune diversificarea activitatii specifice, prin asigurarea îngrijirii medicale de
calitate pentru un numar cât mai mare de beneficiari.
În acest sens, abonatii companiilor ce vor alege ca partener medical Crucea Roșie vor avea acces la
un numar mare de medici de top din cele peste 10 unități medicale partenere pe plan local.
Practic, compania poate directiona bugetul existent de asigurari / abonamente către Crucea Roșie,
beneficiind de un numar mult mai mare de medici, locatii, servicii, urmând ca profitul rezultat din
aceasta activitate să sustina proiectele dedicate comunității locale.

PROIECTE VIITOARE:
Proiect ingrijiri medicale la domiciu;
Proiect parteneriat Spitalul Judetean;
Clinica modulara multidisciplinara – zona industriala;
Sustinerea educatiei medicale (cursuri de educare / informare, practica în școli, profilaxie)
Programe de screening (pre-natal, copii, adulti);
Programe de asistenta de specialitate pentru victimele abuzurilor și famiile acestora (terapie
individuala, de grup);
Terapie de specialitate dedicata sindromului Burnout, recunoscut în prezent ca afectiune grava,
denumita „boala societății moderne
Proiect educatie – hub-uri educationale in scoli si proximitati;
Proiecte pentru imbunatatirea calitatii vieții persoanelor cu diverse deficiente;
Proiecte sustinere cercetare medicala.

Avantaje




Cea mai cuprinzatoare oferta de pe piața de profil:


nr. clinici partenere: peste 10;



decontare în afara retelei;



nr medici la care se ofera acces: peste 200;



servicii medicale complete;

Compania dvs devine un sustinator al comunității locale, fiind mentionata în toate proiectele Crucii
Rosii implementate prin fondurile obtinute din aceasta activitate;



Transparenta totala în utilizarea bugetului comis (raportari);



Program informatic dedicat serviciilor de medicina muncii și abonamente;





Comunicare permanenta, asigurarea unui sistem de asistenta medicala primara de tip „sfatul
medicului”, pentru a asigura accesul la cei mai buni specialisti;
Programe specifice de educare / informare / profilaxie oferite de specialisti cu mare experiența în
astfel de acțiuni.

Avantaje fiscale
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ART. 25 - Cheltuieli
i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care
efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și
cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre
următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu
definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de
plată a impozitului pe profit.

Legea nr. 156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu
definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;”.

Medicina muncii
Servicii incluse:
Control medical angajare
Control medical periodic
Control medical – reluarea muncii
Control medical schimbare loc de munca

Intocmire dosar gravide
Rapoarte asupra starii generale de sănătate
Evidenta concedii medicale
Consultatii medicina generala
Explorări paraclinice
Testari psihologice

Campanii / cursuri de informare / educare / preventie

Avantaje:
Servicii integrate de medicina muncii: clinici specializate,

cabinete on-site;
Fise de aptitudini eliberate în format electronic – timp minim

de livrare către companie;
Program informatic dedicat serviciilor de medicina muncii și

abonamente;
Comunicare permanenta, asigurarea unui sistem de

asistenta medicala primara de tip „sfatul medicului”;
Raportari periodice complexe;
Stabilirea masurilor concrete de imbunatatire a starii

generale de sănătate, scaderea incidentei bolilor cronice /
concediilor medicale;
Programe specifice de educare / informare / preventie

Servicii suplimentare disponibile:
Consultatii de specialitate
Investigatii paraclinice
Imagistica medicala
Analize de laborator

Parteneri medicali
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Medicina muncii
Set anual screening
Consultatii de specialitate

Imagistica (CT, RMN, DEXA)
Analize de laborator
Proceduri terapeutice,
tratamente, interventii in
ambulatoriu

Campanii informare / educare /
preventie

*Structura abonamentelor poate fi modificata în funcție de buget, numar angajați, solicitari suplimentare, etc.

