
 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

Încheiat la data de 31.12.2013 

 
S.C. MEDSERV MIN SA Tg-Jiu, este înfiinţată conform Legii nr. 31/1990 republicată, 

ca societate pe acţiuni al cărei acţionar majoritar cu 97,23% este  Complexul Energetic Oltenia 

SA. 

Societatea are organizată contabilitatea conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată şi OMFP 3055/29.10.2009. 

            Societatea înregistrează  la data de 31.12.2013, un profit net  în sumă de 288.889 lei. 

 

 

1. Patrimoniul societăţii la data de 31.12.2013 este următorul: 

 
 

                    ACTIV                                                          3.143.533 lei 
 

 IMOBILIZĂRI                                               1.495.991 lei 
 STOCURI                                                         48.366 lei 
 CREANŢE                                                      961.849 lei 
 DISPONIBIL                                                   637.327 lei 
 

 
PASIV                                                          3.143.533 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                         630.000 lei 
 REZERVE DIN REEVALUARE                     110.594 lei                                 
 ALTE REZERVE                                            715.112 lei  
 PROFIT 2013                                                 288.889 lei 
 DATORII PE TERMEN SCURT                  1.195.145 lei 
 DATORII PE TERMEN MEDIU                    150.658 lei 
 PROVIZIOANE                                                 16.716 lei 
 Rez. rep. din corect. erorilor contabile              56.276 lei 
 REPARTIZAREA PROFITULUI                        19.857 lei 
 
 

2. Capital social 

 
Iniţial SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, având un capital 

iniţial subscris în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport în natură şi 42.500 aport în 

numerar, CNLO SA având 88% din acţiuni, restul aparţinând Sindicatelor Miniere. 

În luna decembrie 2005, SNLO a majorat capitalul social al societăţii cu suma de 

480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil situat în Calea Severinului                     

nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete 

medicale). 



În prezent, structura acţionariatului este următoarea: 

                                                                       Nr. acţiuni Valoare(lei)        Procent(%) 

SC Complexul Energetic Oltenia SA.                    6.125     612.500          97,220 

Federaţia Naţională Mine Energie   25         2.500  0,395 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia            25         2.500  0,395 

Sindicatul Minerul EMC Rovinari   25         2.500  0,395 

Sindicatul Liber EMC Roşia    25         2.500  0,395 

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa   13         1.300  0,210 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia   12         1.200  0,200 

Sindicatul Salariaţilor SC Medserv Min SA  50         5000  0,790 

TOTAL             6.300      630.000         100,000 

Evoluţia valorică a capitalului social: 

 

CAPITAL SOC 150.000 150.000 150.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000

   varsat 39.000 146.500 148.250 628.250 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000

   nevarsat 111.000 3.500 1.750 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0

31.12.0931.12.08 31.12.1331.12.12EXPLICATIE 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.1131.12.1031.12.0631.12.05 31.12.07

 
 

3. Analiza principalilor indicatori 

 
Nr 

crt
Indicatorul Programat 2013 Realizat 2013

Grad de 

realizare

1 Venituri totale din care: 5.559.500 5.547.098 99,78

2 - venituri din exploatare 5.556.500 5.531.908 99,56

3 - venituri financiare 3.000 15.190 506,33

4 - venituri extraordinare 0 0 0,00

5 Cheltuieli totale din care : 5.111.731 5.149.954 100,75

6 - cheltuieli din exploatare 5.095.731 5.134.944 100,77

7 - cheltuieli financiare 16.000 15.010 93,81

8 - cheltuieli extraordinare 0 0 0,00

9 Rezultatul financiar brut 447.769 397.144 88,69

10 - din exploatare 460.769 396.964 86,15

11 - financiar -13.000 180 0,00

12 - extraordinar 0 0 0,00

13 Impozit profit 102.800 108.255 105,31

14 Profit de repartizat 344.969 288.889 83,74

15 - rezerva legala 22.400 19.857 88,65

16 - dividende 266.600 228.677 85,78

17 - alte rezerve 48.400 40.355 83,38

18 Surse de investitii, total, din care: 581.100 308.192 53,04

19  1. Surse proprii (amortisment ) 85.400 84.589 99,05

20  2. Profit 418.800 146.703 35,03

21  3. Alte surse 76.900 76.900 100,00

22 Cheltuieli pentru investitii, total, din care: 581.100 308.192 53,04

23  1. Investitii 504.200 239.503 47,50

24      - imobilizari necorporale 9.000 756 8,40

25      - constructii 0 0 0,00

26      - echipamente tehnologice 40.500 0 0,00

27      - aparate si instr. de mas. control 0 0 0,00

28      - mijloace de transport 454.700 238.747 52,51

29  2. Rambursari de rate aferente creditelor ptr. investitii 76.900 68.689 89,32

30 Cheltuieli la 1.000 lei venit 919,45 928,41 100,97

31 Productivitatea muncii (lei/pers) 47.926,72 42.023,47 87,68

32 Castig mediu lunar (fara manager) 1671 1.529 91,50

33 Numar mediu salariati 116 132 113,79

 

 



 

1. Indicatori de lichiditate  

 

    1.1. Indicatorul lichidităţii curente (ILC) 

          ori
enteDatoriicur

nteActivecure
ILC 38,1

145.195.1

542.647.1
2013               

    1.2. Indicatorul lichidităţii imediate (ILI ) – indicatorul test acid 

34,1
145.195.1

366.48542.647.1
2013 
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2. Indicatorii de risc 

 

 - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 
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- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb)  
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3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează informaţii cu privire la:  

 

     - Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)  

       zilexxNrzile
ceriCifradeafa

lientiSoldmediuc
VRdc 39,74365

420.504.5

871.121.1
2013    

      - Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)  

       zilexxNrzile
ceriCifradeafa

urnizoriSoldmediuf
VRcf 84,23365

420.504.5

455.359
2013   

- Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale (VRic)  

        zile
icorporaleimobilizar

ceriCifradeafa
VRic 43,4

862.241.1

420.504.5
2013   

 

      - Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat) 

 

        zile
etotalactiv

ceriCifradeafa
VRat 75,1

533.143.3

420.504.5
2013   

 

 

4. Indicatori de profitabilitate  

     a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

%20,23100
014.781.1

134.412
100

intPr
2013  xx
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      b) Marja brută din vânzări (MBvz) 

 

           21,7100
420.504.5

144.397
100

afaceri de Cifra

 idin vanzarbrut  Profitul
2012  xxMBvz  

 

 Indicatori de lichiditate 

 

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul 

lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori sunt incluse datoriile curente in 

activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Indicatorii de lichiditate 

inregistreaza o valoare mai mare decat 1 de unde rezulta ca activele curente sunt mai mari 

decat datoriile curente. 

 

Indicatori de risc 

 

Gradul de indatorare a capitalului propriu exprima lichiditatea pe termen lung, 

reprezentand ponderea capitalului imprumutat (credite pe termen mai mare de un an) in 

capitalul propriu. Indicatorul indica o valoare favorabila a solvabilitatii.  

 

Indicatori de activitate 

 

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima perioada medie de colectare a debitelor 

Societatii iar viteza de rotatie a creditelor-furnizor exprima perioada medie de creditare 

obtinuta de Societate de la furnizorii sai.  

Viteza de rotatie a activelor imobilizate, respectiv a activelor totale, evalueaza 

capacitatea acestora de a genera cifra de afaceri.  

 

Indicatori de profitabilitate 

 

Indicatorii de profitabilitate evidentiaza faptul ca Societatea isi controleaza costurile de 

productie, cat si obtinerea unui pret de vanzare optim. 

 

    

         5. Controlul intern 

 

         In ceea ce priveste organizarea controlului intern al societatii pentru anul 2013 a fost 

emisa de catre directorul S.C. MEDSERV MIN S.A. Decizia nr. 3163/18.07.2013 prin care se 

organizeaza controlul financiar preventiv.  

         Scopul controlului financiar preventiv este crearea starii de legalitate, realitate, 

oportunitate si eficienta asigurand prevenirea angajarii si realizarii de operatiuni contrare 

acestui scop. 

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac 

obiectul acestuia din punct de vedere al: 

         - respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii 

operatiunilor (control de legalitate); 

         - indeplinirii, sub toate aspectele, a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice 

care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului 

(control de regularitate); 

- realitatii, oportunitatii si eficientei operatiunilor in cauza. 

In acest sens au fost nominalizate persoane din compartimenele de specialitate care sa 

raspunda pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor, au fost facute anexe cu  



 

operatiunile si documentele supuse controlului, a fost facut Registrul privind operatiunile 

prezentate la viza controlului financiar preventiv, au fost facute specimene de semnatura ale 

persoanelor din cadrul compartimentelor care intocmesc documentele, precum si persoanele  

 

care avizeaza aceste documente, au fost stabilite termene pentru pronuntare privind acordarea 

vizei de control financiar preventiv. 

Evaluarea activitatii persoanelor care exercita controlul financiar preventiv se face de 

catre directorul societatii. 

 

       6. Litigii  

 

De asemenea, la 31 decembrie 2013, societatea este obiectul unui numar de actiuni în 

instanta rezultate in cursul normal al desfasurarii activitatii, după cum urmează: 

 

 Dosar 8943/95/2013-contestaţie decizie de concediere; stadiul procesual-fond; 

 Dosar 7733/95/2013-acţiune în anulare; stadiul procesual-fond; 

 Dosar 8991/95/2013-pretenţii; stadiul procesual-fond; 

 Dosar 7798/95/2013-amendă pentru neexecutare a hotărârii judecătoreşti; 

 Dosar11926/95/2012-contestaţie decizie de concediere-stramutat-revizuire civilă; 

 

 Pe baza opiniei juristilor care instrumenteaza aceste actiuni in instanta, conducerea 

societatii considera ca acestea nu vor avea asupra rezultatelor economice şi financiare ale 

anului 2013. 

 

7. Instrumente financiare şi managementul riscului 

 

În anul 2013 SC Medserv Min SA a achiziţionat 2 ambulanţe achitând jumătate din 

valoarea fiecareia în luna decembrie 2012 şi luna februarie 2013, iar pentru diferenţă a încheiat 

cu Porche Leasing Romania IFN SA contractele de leasing nr. 9108333/185862/05.12.2012 şi 

91008333/185863/05.12.2012 pe o durată de 3 ani.  

Având în vedere OMFP 3055 / 2009 putem face o evaluare a gradului de risc aferente 

instrumentelor financiare, după cum urmează: 

a)  Riscul de piaţă  - în cazul SC Medserv Min SA sunt cuprinse două tipuri de risc: 

 - riscul valutar reprezintă valoarea unui instrument financiar ce poate  să fluctueze din 

cauza variaţiilor cursului de schimb valutar.  

Cele 2 ambulanţe au fost achiziţionate la un curs istoric de 4,5769 lei / euro, în anul 2013  

pentru unitate obţinându-se o diferenţă favorabilă de curs valutar în sumă de 1.962,92 lei.   

- riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar 

să fluctueze din cauza variaţiilor ratelor de piaţă ale dobânzii. În cazul unităţii rata dobânzii 

este fixă, fiind de 7,29 %. 

b) Riscul de credit este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar să nu 

execute obligaţia asumată cauzând celeilalte părţi o pierdere financiară.  

La încheierea exerciţiului financiar al anului 2013, SC Medserv Min SA prezintă o 

stare financiară bună datorită contractelor încheiate cu Complexul Energetic Oltenia SA.  

c) Riscul de lichiditate este riscul ca societatea să întâmpine dificultăţi în procurarea 

fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. 

 

Pentru anul 2014, riscul ca unitatea să nu încheie profit la sfarşitul exerciţiului 

financiar,  este minim,  iar  beneficiarii  serviciilor  medicale,  cel puţin odată cu înfiinţarea 

Complexului Energetic Oltenia SA, şi-au  îndeplinit obligaţiile de plată. Putem spune că în 

prezent unitatea are o stare de lichiditate bună. 

 

 



 

8. Rezultatul exerciţiului 

 

Rezultatul exerciţiului financiar în suma de 288.889 lei reprezintă profitul net 

înregistrat pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013. 

 

La întocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013 s-au avut în vedere: 

- prevederile art. 27-35, Cap. IV din Legea Contabilităţii nr. 82/24.12.1991, 

republicată; 

- Ordinul nr. 3055/29.10.2009 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea 

reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 

Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere reflectă activitatea desfăşurată de                 

S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2013-31.12.2013, iar posturile înscrise în bilanţ 

corespund cu datele înregistrate în contabilitate. 

 

Prin operaţiunile financiar contabile efectuate s-au respectat principiile contabilităţii: 

prudenţei, permanenţei metodelor, independenţei exerciţiului financiar, necompensării, 

principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv, principiul prevalenţei 

economicului asupra juridicului, principiul contabilităţii de angajamente, principiul 

intangibilităţii bilanţului de deschidere şi principiul pragului de semnificaţie. 

 

Situaţiile financiare întocmite la 31.12.2013 au fost certificate de cenzori, al căror 

Raport cuprinde opinia generală conform căreia situaţiile financiare au fost întocmite cu 

respectarea legalităţii şi prezentării fidele a poziţiei financiare a societăţii. 

 

În consecinţă, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi celelalte situaţii financiare 

ale societăţii întocmite la 31.12.2013 prezintă imaginea fidelă a activităţii societăţii desfăşurată 

în perioada 01.01.2013-31.12.2013, fiind întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, cu OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, cu completările ulterioare. 

In conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1) ,,Consiliul de administratie sau, 

dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale 

a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu 

administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai 

directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o 

societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce 

reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii’’, 

societatea nu are tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, ci doar cu actionarii 

care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, astfel: 

 

           1. Societatea Nationala a Lignitului Oltenia S.A.- preluat de CE Oltenia in urma 

formarii complexului energetic – Contract de prestari servicii nr. 419/PS/30.09.2011: 

- descrierea contractului: servicii medicale pentru personalul din cadrul SNL Oltenia; 

- durata contract 01.10.2011-31.12.2014; 

- valoare contract = 14.451.276 lei; 



- garantie de buna executie = 5% din pretul contractului, fara TVA; 

- termen si modalitati de plata: achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in 

termen de 90 zile de la emiterea facturii de catre prestator prin ordine de compensare cu 

energie electrica sau alte modalitati legale de plata. 

 

2. S.C. C.E. Oltenia S.A. – Contract de prestari servicii nr. 1001/DM/31.12.2013 

 

- descrierea contractului: control medical periodic,asistenta medicala de urgneta 

(medic si asistent medical), asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar - 

EMC Jilt-Sud/Nord;,Pinoasa,Tismana,Rovinari,Berbesti,ELCFU Motru,Rosia 

- durata contract 31.12.2013-31.12.2014; 

- valoare contract = 1.925.034,04 lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

- termen de plata: 30 zile de la intocmirea facturii. 

 

3. S.C. C.E. Oltenia S.A. – Contract de prestari servicii nr. 170/ECC/11.12.2013; 

- descrierea contractului: control medical periodic SE Craiova; 

- durata contract 11.12.2013-11.12.2014; 

- valoare contract = 18732,90  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

- termen de plata: 30 zile de la intocmirea facturii. 

 

4. S.C. C.E. Oltenia S.A. – Contract de prestari servicii nr. 530/ER/19.11.2013; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale – Control 

medical periodic -  pentru lucratorii din cadrul SE Rovinari  

- durata contract 19.11.2013 – 30.12.2013 ; 

- valoare contract = 36.801,30  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

- termen de plata: 30 zile de la facturarea serviciilor. 

 

5. S.C. C.E. Oltenia S.A. – Contract de comodat nr. 1/09.01.2013; 

- obiectul contractului il constituie folosinta de catre comodatar a spatiilor unde se 

desfasoara activitatea de asistenta medicala si grupurilor sanitare, aflate in proprietatea CE 

Oltenia S.A. – in calitate de comodant; 

- durata contract: pe durata contract nr 576/DM/ 21.12.2012, pana la 31.12.2013; 

- valoare contract = 0 lei; 

 

6. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu  - Asistenta medicala de medicina   sportiva 

- Contract nr.2050/05.08.2013 ,  

- valoare contract – 76.300,44 lei 

- durata contract 05.08.2013- 05.08.2014 

- termen de plata – 30 zile de la facturare  

 

7. Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Electrocentrale Isalnita - Contract de 

prestari servicii – Control medical periodic nr. 174/ECI/16.12.2013; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale pentru 

lucratorii din cadrul SE Isalnita ; 

- durata contract 16.12.2013-16.12.2014; 

- valoare contract = 41.673  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

- termen de plata: 30 zile de la facturarea serviciilor. 

 

8. S.C. C.E. Oltenia S.A. – Contract de comodat  nr. 78/03.10.2011; 

 



 

- obiectul contractului il constituie folosinta de catre comodatar a spatiilor unde se 

desfasoara activitatea de asistenta medicala si grupurilor sanitare, aflate in proprietatea SNL 

Oltenia S.A. – in calitate de comodant; 

- durata contract: pe durata contract nr 419/S/ 30.09.2011, pana la 29.09.2014; 

-  valoare contract = 0  lei; 

 

 

Propunem Adunării Generale a Acţionarilor a SC MEDSERV MIN SA 

aprobarea: 

-  bilanţului contabil;  

-  contului de profit şi pierdere;  

-  repartizarea profitului; 

-  notele explicative şi alte anexe la situaţiile financiare; 

- descărcarea de gestiune a administratorilor  

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie, 

Milosteanu Gheorghe 
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