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Raportul cenzorilor privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. 
în trimestrul I 2015 

 
 
Prezenta informare este adresată Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A., fiind pe 
ordinea de zi a sedintei din luna mai 2015, la punctul 8 din convocator.  
 
În perioada ianuarie – martie 2015, Comisia de cenzori compusă din: Nălbitoru Adrian, 
Cornescu Ion şi Vasilescu Marian şi-a desfăşurat activitatea lunar, verificând prin sondaj şi 
făcând recomandări cu privire la următoarele aspecte: 
 

1. Documentele de casă şi alte valori (BCF-uri) aflate în casieria unităţii  
În urma verificărilor efectuate s-a constatat înregistrarea cronologică şi corectă a 
operaţiunilor de casă şi  nu s-au constatat diferenţe faţă de soldurile scriptice înscrise în 
documente. 
 

2. Situaţia analitică a contului 473 “Decontări din operaţii în curs de clarificare” 
  

La data verificării, respectiv 26.02.2015, soldul contului era de 75.763,47 lei şi avea următoarea 
componenţă: 

a) 10.000 lei reprezentând amenzi datorate către ANAF, respective: 
- 5.000 lei pentru depăşirea numărului de personal prevăzut prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2013; 
- 5.000 lei pentru nepublicarea pe site-ul societăţii a informaţiilor obligatorii prevăzute 

de legislaţia în vigoare. 
b) 65.762,47 lei reprezentând sume reţinute în sarcina S.C. Ambuforce S.R.L., astfel: 

 b1) 11.055 lei, reprezentând impozit pe profit şi penalităţile aferente, calculate de 
organul de control (ANAF), în urma recalculării profitului impozabil în perioada 2011- 
2013, prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 54.708,47 de lei. Suma respectivă a fost 
reţinută nelegal de către S.C. Medserv Min S.A. din facturile emise de S.C. Ambuforce 
S.R.L.; 
 
 b2) 54.707,47 lei reprezentând plăţi nejustificate către S.C. Ambuforce S.R.L. 
 
La punctul a) Comisia de cenzori a recomandat efectuarea plăţii sumei de 10.000 lei 
către ANAF, în baza Hotărârii Instanţei nr. 583/24.02.2015 a Tribunalului Gorj şi 
supunerea spre analiză Consiliului de Administraţie în vederea stabilirii înregistrării 
acesteia, fie pe cheltuielile societăţii, fie recuperarea sumei de la persoanele 
răspunzătoare. 
 
Societatea a efectuat plata sumei de 10.000 de lei către ANAF, referatul privind modul de 
evidenţiere a sumei respective urmează a fi supus analizei Consiliului de Administraţie în 
luna mai 2015. 
 
La punctul b) Comisia de cenzori, în urma analizării solicitării de conciliere a S.C. 
Ambuforce S.R.L., urmare a finalizării Dosarului nr. 4212/P/2013 al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Tg Jiu, prin Ordonanţa de clasare a cauzei, a recomandat conducerii 
societăţii urmarea căilor de atac împotriva Ordonanţei nr. 4212/P/2013 a Parchetului de  
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pe lângă Judecătoria Tg-Jiu, sau pentru atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor 
care au acceptat la plată suma de 54.708,47 lei către S.C: Ambuforce S.R.L. 
 
- societatea a plătit suma de 11.055 de lei către S.C. Ambuforce S.R.L.; 
- prin procesul verbal de conciliere nr. 1832/30.03.2015 S.C. Ambuforce S.R.L. a 

renunţat la a mai emite pretenţii asupra sumei de 33.9787,24 de lei; 
 

3. Dispoziţia Obligatorie nr. 4347/21.06.2013 a DGFP Gorj şi Dispoziţia 
Obligatorie nr. 3026/15.01.2015 a DGRFP Craiova privind verificarea 
economico-financiară 
 
Comisia de cenzori a recomandat valorificarea actelor de mai sus, a indicat operaţiunile 
contabile necesare, precum şi perioada aferentă acestora. 
În acest sens, societatea a întocmit nota contabilă nr. 5/18.05.2015. 
 

4. Valorificarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului 
Comisia de cenzori a recomandat organizarea activităţii de casare în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în semestrul II 2015. 
 

5. Registrele obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare şi corecta lor ţinere 
În urma verificării registrelor obligatorii, s-a constatat că la data de 31.12.2014 aceste 
sunt completate corect. Este vorba de următoarele register: 
- Registrul de evidenţă fiscal 
- Registrul inventor 
- Registrul jurnal 
- Registrul de evidenţă privind acordarea vizei de control financiar preventiv 
- Registrul de evidenţă privind refuzul acordării vizei de control financiar preventive 

 
În opinia noastră, pentru perioada analizată, conturile au fost întocmite cu respectarea regulilor 
şi metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societăţii. Operaţiunile 
s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă, având la bază documente pentru 
fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, evoluţia veniturilor şi stabilirea rezultatelor. 
Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanţă între 
evidenţele analitice şi sintetice. 

 
 
Cu stimă, 

 
  
 
 Comisia de cenzori:                                                                        19.05.2015 

  Nălbitoru Adrian 

  Cornescu Ion 

  Vasilescu Marian 


