
SC MEDSERV MIN SA

mii lei

0 1 2 3 4 5 6 7

I. 1 348.6 388.7 111.5 1,004.6 909.4 90.5

1
2 348.5 388.7 111.5 1,004.5 909.4 90.5

a) 3 346.1 386.9 111.8 997.5 904.2 90.6

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate, din care: 5 346.1 386.9 111.8 997.5 904.2 90.6

-servicii prestate la CE Oltenia SA 5a 336.1 383.0 114.0 966.3 891.0 92.2

-servicii prestate la alti diversi 5b 10.0 3.9 39.0 31.2 13.2 42.3

a3) din redevenţe şi chirii 6

a4) alte venituri 7

b) 8

c)
9

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e) 13

f)
14 2.4 1.8 75.0 7.0 5.2 74.3

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 
(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17

 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 2.4 1.8 75.0 7.0 5.2 74.3

2
22 0.1 0.0 0.1 0.0

a) 23

b) 24

c) 25

d) 26 0.1 0.0 0.1 0.0

e) 27

3 28

II 29 347.7 337.8 97.2 1,002.6 970.0 96.7

1 30 347.7 337.8 97.2 1,002.6 970.0 96.7

31 39.9 31.6 79.2 97.7 72.8 74.5

A1
32 10.5 11.8 112.4 36.5 34.2 93.7

a) 33

b) 34 8.6 10.4 120.9 25.3 25.0 98.8

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 0.3 0.8 266.7 1.6 1.7 106.3

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.6 1.2 75.0 4.8 3.6 75.0

c)
37 0.4 0.2 50.0 1.7 0.3 17.6

d) 38 1.5 1.2 80.0 9.5 8.9 93.7

e) 39

A2
40 1.4 3.5 250.0 7.7 8.3 107.8

a) 41 0.9 1.5 166.7 2.7 2.3 85.2

b) 42

b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43

b2)  - către operatori cu capital privat 44

c) 45 0.5 2.0 400.0 5.0 6.0 120.0

A3

46 28.0 16.3 58.2 53.5 30.3 56.6

EXECUTIE BVC REALIZAT LA DATA DE 31.03.2017 IN LUNA SI CUMULAT

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

mart           

2017

Realizat 

mart         

2017

%

Programat 

trim I    

2017

Realizat  

trim I 2017
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), 

din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 

care:

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs
din dobânzi
alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), 

din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieli privind energia şi apa
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47 +Rd.48 
+Rd.50 +Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din 

care: 
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Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

mart           

2017

Realizat 

mart         

2017

%

Programat 

trim I    

2017

Realizat  

trim I 2017
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)a) 47 15.8 5.7 36.1 24.0 7.2 30.0

b) 48 4.0 4.5 112.5 7.5 7.2 96.0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49

c)
50 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 
ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0.0 0.0 0.0 0.0

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, 
potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 
Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 55

 - ch.de promovare a produselor 56

d) 57

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) 62 2.0 1.7 85.0 6.0 5.5 91.7

f) 63 0.1 0.2 200.0 0.5 0.3 60.0

64 0.1 0.2 200.0 0.5 0.3 60.0

65 0.1 0.2 200.0 0.5 0.3 60.0

66

g) 67 1.3 1.3 100.0 4.0 3.9 97.5

h) 68 0.8 0.8 100.0 2.5 2.4 96.0

i) 69 4.0 2.1 52.5 9.0 3.8 42.2

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0.1 0.1 100.0 0.3 0.3 100.0

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 
calcul 71 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1.2 0.0 0.0 1.8 0.0 ####

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 73

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 
conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 76

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri
77

j) 78

79 1.1 0.1 9.1 12.6 10.0 79.4

a) 80

b)
81

c) 82

d) 83

e) 84

f) 85 1.1 0.1 9.1 12.6 10.0 79.4

86 295.1 295.7 100.2 859.1 855.8 99.6

C0 87 224.9 217.0 96.5 647.7 637.0 98.3

C1 88 203.9 200.1 98.1 599.1 592.6 98.9

89 161.2 158.0 98.0 461.0 457.5 99.2

90 42.7 42.1 98.6 138.1 135.1 97.8

91

C2 92 21.0 16.9 80.5 48.6 44.4 91.4

93 1.8 0.0 12.5 10.7

 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare; 94

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din 
care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 
resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din 

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 
(conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
din care:
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Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

mart           

2017

Realizat 

mart         

2017

%

Programat 

trim I    

2017

Realizat  

trim I 2017
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 

193/2006, cu modificările ulterioare; 95

96 19.2 16.9 88.0 36.1 33.7 93.4

97

98

99 0.0 0.0 0.0 0.0

C3
100

101

102

103

C4

104 16.7 24.6 147.3 53.4 61.3 114.8

105 8.3 16.2 195.2 25.0 32.9 131.6

-componenta fixă 106 8.3 16.2 195.2 25.0 32.9 131.6

-componenta variabilă 107

108 5.0 5.0 100.0 18.4 18.4 100.0

-componenta fixă 109 5.0 5.0 100.0 18.4 18.4 100.0

-componenta variabilă 110

111 3.4 3.4 100.0 10.0 10.0 100.0

112

C5

113 53.5 54.1 101.1 158.0 157.5 99.7

114 34.9 35.7 102.3 103.1 103.8 100.7

115 1.6 1.6 100.0 4.7 4.7 100.0

116 13.4 13.6 101.5 39.5 39.5 100.0

117 3.2 2.8 87.5 9.4 8.2 87.2

118

119 0.4 0.4 100.0 1.3 1.3 100.0

120 11.6 10.4 89.7 33.2 31.4 94.6

a)
121

122

123

b) 124

c) 125

d) 126 0.8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0

e) 127 10.8 10.4 96.3 32.0 31.4 98.1

f) 
128 0.0 0.0 0.0 0.0

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0.0 0.0 0.0 0.0

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 

130

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 0.0 0.0 0.0 0.0

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau 
pierderi de valoare , din care: 131

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din 

care: 132

 - din participarea salariaţilor la profit 133

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 
circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135

2 136 0.0 0.0 0.0 0.0

a) 137 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139

b)
140

b) tichete de masă;
c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în anul 
precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor de 
personal

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 
din care:

c) pentru AGA şi cenzori
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale 
şi alte obligaţii legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 
c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate
d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  
fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

     - către bugetul general consolidat
     - către alţi creditori
cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane 
(Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din 
care:
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0 1 2 3 4 5 6 7

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

mart           

2017

Realizat 

mart         

2017

%

Programat 

trim I    

2017

Realizat  

trim I 2017
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) 143

3 144

III 145 0.9 50.9 2.0 -60.6 0.0

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 1.0 1.0 1.0 1.0 100.0

IV 148 0.3 8.1 100.0 0.5 0.0 0.0

149

1 150 224.9 217.0 96.5 647.7 637.0 98.3

2 151 203.9 200.1 98.1 599.1 592.6 98.9

3 Număr mediu de salariati 152 106 99 93.4 106 99 93.4

4 153 108 106 98.1 108 106 98.1

5 a)
154 1,923.6 2,021.2 105.1 1,884.0 1,995.3 105.9

b)
155 2,104.7 2,191.9 104.1 1,997.5 2,108.8 105.6

6 a)
156 3.3 3.9 119.4 9.5 9.2 96.9

VI 157

VII 158 115.0 115.0

VIII - de la operatori cu capital majoritar de stat 159 61.1 61.1

IX - de la operatori cu capital privat 160 53.9 53.9

Intocmit,

Stolojanu Ion

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)
Cheltuieli cu salariile  (Rd.88)

Număr prognozat de personal 
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt de natura salariala (Rd 150-Rd 93*-Rd  98)/Rd 

152)/12*1000
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)

Plăţi restante
Creanţe restante 

Director Executiv

Ruset Ion

Contabil Sef,

Viasu Dan
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SC MEDSERV MIN SA Anexa 1

0 1 2 3=4+5 4 5 6 7=5-6 8 9 10

1
S. C.E.Oltenia SA 267             154,243        154,243                     -   0 Mare parte din suma aferenta contractelor cu CE Oltenia 

au fost achitate in luna aprilie 2017.

garantii de buna executie constituite în 

procent de 5% din contractele incheiate.
100%

2 S. C.E.Oltenia SA 4111             794,910        794,820                    90 0 90 Debit curent. 100%

ACS Autocorex 4112                 1,406              1,406                    1,406 Dosar 2944/318/2016                                                               

In data de 15.04.2016  Admite cererea. Hotararea a fost 

pusa in executare la BEJ Enea Marin. 

S-a castigat procesul.

100%

Anima Speciality Medical 

Services

4112               16,333            9,711              6,623                    6,623 Debit restant in suma de 6623 lei. In luna aprilie a fost achitata suma de 

4.288,50 lei.
100%

Cinica Polisano SRL 4112                     581                315                  266 Debit restant. In aprilie a fost incasat debitul  restant 100%

CS Energia Tg-Jiu 4112                 8,750              8,750                    8,750 Debit restant .                                                                                    

Termen: 24.02.2017                                                             

Admite actiunea                                                                               

Societatea a depus actiune in instanta la 

judecatoria Tg-Jiu in data de 04.11.2016 

pentru recuperarea debitului Dosar 

18265/318/2016.

1%

CS Minerul Motru 4112                 1,599              1,599                    1,599 Debit restant. Debitul a fost achitat integral in luna aprilie 

2017.

Societatea a castigat procesul si obliga 

paratul la plata sumei de 1.598,80 lei plus 

cheltuieli de judecata in suma de 117 lei ;.
100%

CS Pandurii Tg-Jiu-  

Competitii sportive

4112                 4,984              4,984 Debit restant. Debitul nu este trecut la masa credala.
1%

CS Pandurii Tg-Jiu-  

Competitii sportive Juniori

4112                     859 Debit curent Suma a fost achitata in luna aprilie.
100%

Total cont 4112               34,512          10,026            23,627                  18,377 

4

CET Govora SA 4118               23,515            23,515                  23,515 Debit restant Societea s-a inscris la masa credala dupa 

declaratrea insolvabilitatii  - Dosar 

1396/20/2016.

5%

5

CS Pandurii Tg-Jiu 4118               13,546            13,546                  13,546 Debit restant Societea s-a inscris la masa credala dupa 

declararea insolvabilitatii clubului - Dosar 

4035/95/2016.

1%

4118               37,061            37,061                  37,061 

6

Facturi de intocmit 418               57,901 
prestatie efectuata in luna decembrie si ce 

va fi facturata in luna ianuarie 2017
100%

7 Alte creante cu personalul  4282                 98.00            98.00 Debit de incasat de la salariatii societatii 100%

8
                1,029            1,029 Suma impozitului pe profit de recuperat a 

rezultat din declaratia 101 depusa la ANAF.
100%

9

UEF Motru - debitori diversi 461               37,452            37,452                  37,452 Sent. nr.9361/2013 in Dosarul nr.12763/318/2013                   

Adresa Executor Judecatoresc nr. 792 / 03.03.2014.                

In insolventa. Ne-am inscris la masa credala. 

Hotararea este pusa in executare la ex. 

judecatoresc. In luna ianuarie 2016 s-a 

efectuat la OCPI Gorj plata de 60 lei in 

vederea inscrierii  somatiei imobiliare.

5%

alte creante debitori diversi 

din care:        

461               46,890          30,174            16,716           24,468 

Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de  

31.03.2017

Ajustare 

constituita 

la data de  

31.03.2017

Creante 

restante la  

31.03.2017 

pentru care       

nu s-a constituit 

ajustare

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

inreg 

suma

Creanta totala 

inregistrata la 

data de  

31.03.2017, 

din care:

Creanta in 

termen la  

31.03.2017

Contul 441 - impozit pe profit de 

recuperat

Total cont 

Situatia  creantelor  la  data de 31.03.2017

Nr. 

crt

3



Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de  

31.03.2017

Ajustare 

constituita 

la data de  

31.03.2017

Creante 

restante la  

31.03.2017 

pentru care       

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

Creanta totala 

inregistrata la 

data de  

31.03.2017, 

Creanta in 

termen la  

31.03.2017Nr. 

crt
Tonea H               16,716            16,716           16,716 D 3728/95/2010 decizie definitiva 2843/25.03.2015 aflata 

in executare la BEJ Enea Marin in dosar 

340/E/2013. BEJ Enea Marin urmeaza sa 

faca demersurile necesare pentru 

recuperarea prejudiciului.

1%

Mogoe V                 5,800            5,800             5,800 Prin Hotararea 4140/2016/11.10.2016 se respinge apelul 

ca nefondat impotriva paratului Balu Nicoleta. Definitiva. 

In data de 27.10.2016 s-a formulat actiunea nr. 4921 

impotriva d-lui Mogoe Valentin ce formeaza dosarul nr. 

18033/318/2016.

Dosarul se afla la fond.                              La 

data de 10.04.2017 Admite cererea.
50%

Mogoe V               16,787          16,787             1,679 D 1973/318/2015 - Instanta a acordat venitul net incasat 

in suma de 7.745 lei ca urmare a neindeplinirii obiectivelor 

si criteriilor de performanta, la contractul de mandat si 

SLP-uri, diferenta urmand sa fie reglata prin depunerea 

declaratiilor rectificative. Hotararea 894/25.10.2016. 

Respinge apelurile atat ale SC Medserv Min SA cat si a 

numitului Mogoe Valentin ca nefondate. Definitiva.

Conexare  la Dosarul 9719/95/2014*.               

In data de 14.01.2014 s-a declarat apel de 

catre Medserv Min SA si Mogoe Valentin.        

Hotarare 894/25.10.2016  - respinge 

apelurile ca nefondate. Definitiva.  Ramane 

Sentinta Tribunalului Tg-Jiu pentru plata 

sumei de 7.745 lei criterii si obiective de 

performanta si 355 lei tichete de masa.   

58%

Mogoe V                 2,711            2,711                273 Hotararea 894/25.10.2016. Respinge apelurile atat ale    

SC Medserv Min SA cat si a numitului Mogoe Valentin ca 

nefondate. Definitiva.

Ramane Sentinta Tribunalului Tg-Jiu 

pentru plata sumei de 2.711 reprezentand 

deplasare salvare Sacelu.                  
90%

Mogoe V                     (69)                (69) Ad ite apelul. S hi ă se ti ţa r. / . .  
pro u ţată de Tri u alul Gorj î  dosarul r. / /  
î  se sul ă ad ite a ţiu ea for ulată de re la a ta SC 
MEDSERV MIN SA şi o ligă pârâtul Mogoe Vale ti  la 
plata su ei de .  lei ătre re la a tă. O ligă pârâtul 
i ti at la ,  lei heltuieli de jude ată ătre 
re la a ta apela tă. Defi itivă.

Hotarare definitiva 532/2016 prin care 

obliga paratul Mogoe Valentin la plata 

sumei de 7.182 lei plus cheltuieli de 

judecata. Hotararea  a fost  pusa in 

executare la BEJ Enea Marin.
100%

Mogoe V                   (349)              (349) D  3725/95/2015 -Curtea de apel Craiova -  s-a formulat 

cerere de chemare in judecata impotriva  d-lui Mogoe 

Valentin pentru a solicita suma de 11.300,25 lei, repr c.v 

servicii prestate si nefacturate la sectoarele Plostina si 

Lupoaia.  Prin decizia 289/2016 repr. indemnizatie CO 

castigata de  Mogoe Valentin si PV incheiat in 04.08.2016 

la cab executorului judec. Enea Marin s- a compensat 

suma de 8504 lei.

Hotarare definitiva 413/2016 prin care 

obliga paratul Mogoe Valentin la plata 

sumei de 11.300,25  lei plus cheltuieli de 

judecata. In data de 28.06.2016 hotararea 

a fost pusa in executare la executor Enea 

Marin. 

100%

Mogoe V                 5,294            5,294 D 9719/95/2014 s-a conexat la dosarul 9719/95/2014*.  

Hotararea 894/25.10.2016. Respinge apelurile atat ale  SC 

Medserv Min SA cat si a numitului Mogoe Valentin ca 

nefondate. Definitiva.                                                                      

Ramane Hotararea 164/2015 in care 

admite in parte actiunea (vezi D 

1973/318/2015)si respinge restul 

capetelor de cerere (respectiv suma de 

5.293,68 lei).                  

1%

              84,342          30,174            54,168           24,468 

Concedii medicale suportate 

de FNUASS

4316               28,433          28,433 Depunere situatii lunare privind sumele de recuperat de la 

FNUASS
100%

12

Total cont 461

10

11



Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de  

31.03.2017

Ajustare 

constituita 

la data de  

31.03.2017

Creante 

restante la  

31.03.2017 

pentru care       

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

Creanta totala 

inregistrata la 

data de  

31.03.2017, 

Creanta in 

termen la  

31.03.2017Nr. 

crt
              28,433          28,433 

5%

50%

10%

                    (43)                (43) suma achitata in avans de CS Pandurii Tg-Jiu-juniori suma va fi trecuta pe venituri sau 

compensata

              10,957          10,957 Amenzi ANAF

14         1,203,485    1,029,681          114,946           24,468                  41,982 

Total creante:   1.203.485 -24.468  = 1.179.017 lei
*Probabilitatea de incasare a creantelor restante este in corelatie cu procentul de estimare  din Nota de informare privind analiza actiunilor in instanta.

Compartiment  juridic,

Ciobanu Mihaela

Intocmit,

Stolojanu Ion

Total cont 4316

Pentru suma de 5.000 lei s-a formulat actiune in instanta 

impotriva furnizorului Winner Shop privind recuperarea 

prejudiciului (site) - Dosar 12506/318/2015 si pentru 

membrii CA - Dosar nr. 18032/318/2016, la termenul din 

27.03.2013-instanta declara solutionarea cauzei in 

favoarea Tribunalului Gorj. Deasemenea pentru toata 

suma de 11.000 lei, s-a formulat plangere 

contraventionala impotriva Dispozitiei Obligatorii 

CV3270/09.06.2015 intocmite de ANAF in Dosarul 

1546/95/2016 cu termen in 14.10.2016. In sedinta publica 

pronuntata din 27.10.2016 la Tribunalul Gorj-Respinge 

actiunea. S-a formulat recurs.Termen 17.05.2017.

Suma de 11.000 lei reprezentand amenzi 

aplicate in urma inspectiei economico-

financiare a DGFRP Craiova, 5.000 lei 

reprezinta amenda aplicata pentru 

nepublicarea pe site a situatiilor financiare, 

5.000 de lei pentru  depasirea nr. de 

personal pentru anul 2013, inainte de 

aprobarea Memorandumului si 1.000 lei 

pentru neaplicarea CFP-ului pe facturile de 

incasat.  

              11,000          11,000 

13

Total cont 473

Decontari in curs de 

clarificare

473

Director Executiv, Contabil Sef,

Ruset Ion Viasu Dan

Total general**
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 

 

NOT  DE INFORMARE PRIVIND SITUA IA ECONOMICO-FINANCIAR  REALIZATA  A 

SOCIET II ÎN PERIOADA 01.01 - 31.03.2017. 

 

 ANALIZA ACTIVITATII S.C. MEDSERV MIN S.A. SI MODUL DE REALIZARE A 

INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -31.03.2017 

 

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu 

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin 

externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a 

Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere              

menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control 

medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii 

medicale.  

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport 

în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, 

Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa 

aparţinând Sindicatelor miniere. 

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA 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 luna aprilie 2016, conform Hotarârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a 

aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 

630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 

lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor 

cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013. 

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Județul Gj. 
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2 .Obiectul principal de activitate 

 Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi 

asistenţă socială”, având codul CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea 

umană”, acestea fiind: 

8610        – Activităţi de asistenţă spitalicească; 
8621        – Activităţi de asistenţă medicală generală; 
8622        – Activităţi de asistenţă medicală specializată; 
8623        – Activităţi de asistenţă stomatologică; 
       Activităţi conexe  

       – activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale;   

 activităţi de fizica medicala; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de    

psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi 

de psihologie în transporturi; activităţi de psihologie educaţională; activităţi de 

transport medicalizat prespitalicesc; activităţide sociologie medicală; activităţi de 

logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; 

activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare 

ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de 

informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.   

 S.C. Medserv Min S.A. este constituită ca societate comercială pe acţiuni, 

având următoarea structură a acţionariatului: 

                                                                Nr. ac iuni    Valoare (lei)       

Procent(%) 

C.E. Oltenia SA                                    12.004        1.200.400        98,400 

Federaţia Naţională Mine Energie                  25               2.500          0,210 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia              25               2.500          0,210 

Sindicatul Minerul   EM Rovinari                  25               2.500          0,210 

Sindicatul Liber EMC Roşia                           25               2.500          0,210

  

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa                        23               2.300          0,190 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia                     21               2.100          0,170 

Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA               50               5.000          0,400 

TOTAL                                              12.198        1.219.800         100,00 
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3. PATRIMONIUL 

 

 
Patrimoniul societ ii la data de 31.03.2017 este urm torul: 
 
 

                    ACTIV                                                                2.373.746 lei  
 

 IMOBILIZ RI                                                       967.493 lei 

 STOCURI                                                              27.381 lei 

 DISPONIBIL                                                        199.096 lei 

 CREAN E  CLIENȚI                                           923.738 lei 

 ALTE CREANȚE                                                 280.506 lei 

 AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI                         24.468 lei 

 

PASIV                                                              2.373.746 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                           1.219.800 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                          110.594 lei                                 

 ALTE REZERVE                                                890.928 lei  

 REZULTAT  NET                                                 -60.541 lei 

 REZULTATUL REPORTAT                                         63 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                          212.902 lei 

 

 

Cifra de afaceri                                                       904.110 lei 

Venituri Totale, din care:                                         909.385 lei 

   - venituri din exploatare                                       909.371 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                       969.926 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                    969.926 lei 

                 Rezultat Brut                                                           -60.541 lei 

 

 

 

 

 

 



4 
 

curente restante

1 CAS 15,8 % 35.657 0 0 35.657

2 CAS 10,5% 23.698 0 0 23.698

3 Sanatate 5,2% 11.683 0 0 11.683

4 Sanatate 5,5% 12.249 0 0 12.249

5 Accid. si boli prof 0,214% 469 0 0 469

6 Fond de garantare 0,25% 543 0 0 543

7 Somaj 0,5% unitate 1.073 0 0 1.073

8 Somaj 0,5% salariati 1.072 0 0 1.072

9 Impozit salarii 29.562 0 0 29.562

10 Indemnizatii CM 0.85% 0 0 0 0

11 Fond handicapati 1.009 0 0 1.009

117.015 0 0 117.015

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREAN ELOR 

 LA DATA DE  31.03.2017 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt si mediu – 212.902 lei 
 

În ceea ce priveşte principalele datorii pe termen scurt ale SC Medserv Min SA, ele 

se pot grupa în mai multe categorii: 

1.  datorii către furnizori; 

2. datorii către bugete; 

3. datorii către salariaţi; 

4. alte datorii (dividende); 

 

           Lei  

Capitol datorie    31.03.2017  

1.Furnizori, din care: 12.108 
      restanţi: 0 

-   Furnizori  12.107 
- Furnizori de imobilizari 0 

2.Bugete, din care: 117.015 
     Debite 117.015 
          din care restante: 0 

3.Decontari cu personalul unitatii 83.765 

4.Dividende 14 

TOTAL 212.902 
 

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local: 
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Debitele curente în sumă de  117.015 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente 

lunii martie 2017. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                  12.107,43 lei 
 
Total furnizori                                          12.107,43 lei                      

 

4.2. CREANTE 

 
Principalele creanţe ale SC Medserv Min SA, se grupează astfel: 

1. clienţi; 
2. clienti facturi de intocmit 
3. clienți incerți 

          4. alte creanţe.     
5. Ajustari depr creante debitori diversi  
 
           

Capitol crean e 31.03.2017 

Clien i - din care: 923.738 

     CE Oltenia SA 794.264 
          din care restan i: 0 

     Diversi  34.512 
        din care restan i: 23.627 

     Clienti facturi de intocmit 57.901 
     Clienti incerți 37.061 
Alte creante, din care: 280.506 

- Debitori diversi 84.342 
          din care restan i  54.168 

- Creante fond asigur. sanatate 28.433 

- Creante imobilizate (garantii) 155.647 
                            din care restante: 0 

- Alte creante cu personalul 98 

- Decont. in curs de clarificare 10.957 

- Impozit profit de recuperat 1.029 

Ajustari depr creante deb diversi -24.468 

TOTAL 1.179.776 
 
 
 

4.2.1 Crean ele clien i (contul 411) sunt prezentate astfel:   

 

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA             794.264,47 lei.  

La data de 31.03.2017 nu erau înregistrate creanțe restante. 

Clienti debite diversi (4112)                                 34.511,98 lei, din care restan i: 

- ACS Autocorex                               1.405,96 lei 
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- Anima Speciality Medical Services                      6.622,50 lei 

- Clinica Polisano SRL                                              266,00 lei 

- CS Pandurii Competitii Sportive                          4.983,92 lei 

- CS Energia Tg-Jiu                                          8.750,00 lei 

- CS Minerul Motru                                                 1.598,80 lei 

 
Clien i facturi de întocmit (418)                                                 57.901 lei 

Soldul de 57.901,00 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna martie  2017 ce vor 

fi facturate în luna aprilie 2017. 

 
Clien i incer i (4118)                                                                        37.061 lei 

Suma reprezintă creanțe de recuperat ca urmare a intrării în procedură de 

insolvență a: 

- CET Govora                 cu suma de                          23.514,87 lei; 

- CS Pandurii Tg-Jiu       cu suma de                          13.545,79 lei; 

 
Total conturi clienti                                                                   923.738,00 lei 

4.2.2. Alte crean e, din care:                                            280.506,00 lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 84.342 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea             =    16.716 lei 

- Mogoe Valentin  -  amenzi primite de societate                 =       5.800 lei 

- UEF Motru                                                                        =     37.452 lei 

- Mogoe Valentin - tichete masa, prime vacanta                   =      5.293 lei 

- Mogoe Valentin - SLP – uri                                                =      2.611 lei 

- Mogoe Valentin - indicatori performanta                           =    14.176 lei 

- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu                                      =      2.711 lei 

- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia                                  =       -349 lei 

- Mogoe Valentin - chelt. judecată Săcelu                              =         -69 lei 

 
 Conturile 267, 4316, 441, 473, 4282                                   =    197.482 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =    155.647 lei 
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- cont 4282 - alte creante cu personalul                                =          98 lei 

- cont 441   - impozit pe profit de recuperat                         =     1.029 lei 

- cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS       =      28.433 lei 

- cont 473   - decontări în curs de clarificare                         =     10.957 lei 

În cazul ″garanțiilor de bună execuție″ suma de 155.647 lei a fost reținută de  

acționarul  majoritar C.E. Oltenia SA, conform  contractelor  încheiate;  

La alte creanțe  cu personalul suma de 98 lei reprezintă creanta de incasat de la 

asistentul medical Stoian Gabriela ca urmare a refuzului Casei de Asigurari de 

Sanatate de  a inregistra certificatul medical din cauza unei erori ale medicului. 

La poziţia ″decontări în curs de clarificare″ suma de 10.957 lei reprezintă amenzi 

control ANAF şi este formată din: 

- 5.000 lei amendă pentru nepublicarea pe site a situaţiilor financiare; 

- 5.000 lei amendă pentru depăşirea numărului de personal pentru anul 

2013 faţă de BVC aprobat; 

- 1.000 lei pentru neaplicarea vizei de CFP  pe facturile de încasat; 

- [43] lei reprezentand diferență rămasă de compensat pentru suma primită 

în avans de la CS Pandurii Juniori ; 

  4.2.3 Ajustari depreciere creante debitori diver i, în sum  de 24.468 lei; 

               TOTAL CREAN E                                                                      1.179.776 lei 

 

 

5. CAUZELE NEREALIZARII VENITURILOR SI INFLUENTA CHELTUIELILOR  

ASUPRA REZULTATULUI  BRUT LA DATA DE 31.03.2017. 

 

Pierderea de 60,5 mii lei realizată  la trimestrul I 2017 a fost influențată de 

nerealizarea veniturilor din serviciile medicale prestate ca urmare a lipsei medicilor 

de la cabinetele medicale pierzându-se la tarifarea serviciilor medicale de urgenta 

suma de 46.248 lei.  

 Cheltuielile au influentat rezultatul brut al societatii prin cresterea salariului 

minim pe economie începand cu luna februarie 2017 cu suma de 14.716 lei.                  

De asemenea in luna ianuarie s-a acordat ajutoare de deces în suma de 10.734 lei  
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iar în urma încetării contractului de mandat al directorului executiv, s-a acordat în 

luna martie indemnizațiile concediului de odihnă pe anii 2016 si 2017 în sumă de  

12.817 lei. 

 

6. M SURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIET II PENTRU RECUPERAREA   

CREAN ELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVER I I A ALTOR CREAN E RESTANTE 

 

6.1.  Pentru creanțele aferente contului 461 ″debitori diverși″ ce sunt 

detaliate mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor 

conform notei de informare întocmite de compartimentul juridic. 

6.2.  Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la diverși clienți, unitatea a  

formulat acțiune împotriva societății ACS Autocorex, pentru a recupera suma de 

1.911,84 lei (debit 1.405,96 lei+505,88 lei penalități), în vederea recuperării acestei 

sume. 

 Pentru debitul restant în sumă de 8.750 lei aferent C.S.Energia Tg-Jiu, 

conducerea executivă a formulat acțiune în instanță pentru recuperarea sumei. 

 De asemenea pentru debitul restant de 1.598,80 lei aferent Clubului Sportiv 

Minerul Motru, conducerea executivă a formulat acțiune în instanță pentru 

recuperarea sumei. La data prezentei suma a fost achitata integral. 

 Pentru debitele restante de la S.C.E.T. Govora S.A. și CS Pandurii Lignitul 

Tg-Jiu, ca urmare  a intrării în insolvență a acestora, compartimentul juridic a făcut 

demersurile legale ce se impun în atare situații și societatea este înscrisă la masa 

credală pentru recuperarea debitelor.  

 Pentru CS Pandurii Competitii Sportive societatea are de incasat suma de 

4.983,92 lei, sumă care nu a fost inscrisă la masa credală, dar care este confirmată 

la 31.12.2016 prin adresa nr. 735 din 07.02.2017. 

 Suma restantă de 266 lei aferentă Clinicii Polisano a fost achitată în luna 

aprilie 2017. 

Pentru suma restanta de 6.622,50 lei  aferentă societății Anima Speciality 

Medical Services s-a încasat factura lunii noiembrie 2016 în valoare de 4.288,50 

lei în luna aprilie 2017.                      
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7. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI                                     

LA DATA DE 31.03.2017. 

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

Din   balanţa  de  verificare   incheiată  la  31.03.2017 rezultă urmatorii 

indicatori financiari: 

7.1 Indicatori de lichiditate  

          - Indicatorul lichidit ii curente (ILC) 

          ori
curenteDatorii

curenteActive
ILC 6,6

902.212

253.406.1

.

.
2017     

 valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  

 oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

- Indicatorul lichidit ii imediate (ILI ) – indicatorul test acid 

5,6
902.212

381.27253.406.1

.

.
2017 







curenteDatorii

stocuricurenteActive
ILI ori  

Cu cât valoarea este mai mare decât 1, cu atât situaţia societăţii este mai bună.  

7.2. Indicatorii de risc 

 

       - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

          - Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb)  

In prezent societatea nu are contractate împrumuturi la banci. 

 
7.3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează 

informaţii cu privire la:  

          - Viteza de rota ie a debitelor clien i (VRdc)  

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

clientimediuSold
VRdc 6,10090

110.904

502.010.1
.

..

..
2017    

 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi calculează eficacitatea intreprinderii în 

colectarea creanţelor sale. Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi 

achită datoriile către entitate. 

O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul 

creditului   acordat  clienţilor  şi, în   consecinţă,   creanţe   mai  greu   de  încasat.  

          - Viteza de rota ie a creditelor furnizori (VRcf)  
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       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

furnizorimediuSold
VRcf 2,390

110.904

070.32
.

..

..
2017   

     Viteza de rotaţie a creditelor - furnizor - aproximează numărul de zile de 

creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să 

includă doar creditorii comerciali.  

        - Viteza de rota ie a imobiliz rilor corporale (VRic) - evaluează 

eficacitatea   managementului   imobilizărilor corporale   prin   examinarea   valorii 

cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale; 

        zile
corporaleiimobilizar

afacerideCifra
VRic 0,1

005.962

110.904

.

..
2017   

 
            - Viteza de rota ie a activelor totale (VRat) 
 

        zile
activetotal

afacerideCifra
VRot 40,0

746.373.2

110.904

.

..
2017   

 
  7.4.  Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea 

de profit din resursele disponibile: 

          a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

          b) Marja brut  din vânz ri (MBvz) 

Avand in vedere rezultatul negativ al societatii si lipsa creditelor de imprumut cei 
doi indicatori au valoare zero. 
 

8. CHELTUIELI CONTRACT DE MANDAT 

Cu privire la cheltuielile aferente contractului de mandat și a Consiliului de 

Administrație la data de 31.03.2017, sunt prezentate detaliat astfel: 

 Cheltuieli director  în sumă de 32.942 lei și obligații bugetare de                 

7.602 lei; 

 Cheltuieli indemnizații Consiliului de Administrație aferente perioadei                 

01.01-31.03.2017  în sumă de 18.370 lei și obligații bugetare în sumă de 4.013 lei; 

 Cheltuieli indemnizații AGA, cenzori și secretar CA în sumă de                   

10.020 lei și obligații bugetare în sumă de  2.236 lei. 

            DIRECTOR EXECUTIV,                           CONTABIL SEF             INTOCMIT      

                       RUSET ION                                          VIASU DAN                                          STOLOJANU   ION                           
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