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Raport privind activitatea economico-financiara a

S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.09.2021

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu

SC Medserv Min SA a fost constituit[ ca societate pe acliuni, prin

externalizarca activitdlii medicale din cadrul fostei Compania Na{ionald a Lignitului

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

menliondndu-se cd societatea va asigura servicii medicale de urgen!6 gi control

medical periodic (medicina muncii) pe bazd de contracte de prestdri servicii

medicale.

Capitalul inilial subscris a fost in sum[ de 150.000 lei din care 107.500 aport

in naturd (dotatlle existente la cabinetele medicale) gi 42.500J'et aport in numerar,

Compania Na{ionatra a Lignitului Oltenia avdnd 97% din acliuni, diferenla

apa(in6nd Sindicatelor miniere.

in luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a malorat capitalul social al

societdlii cu suma de 480.000 lei, sumd ttrhzatd pentru achizi\ionarea unui imobil

situat in Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al societd{ii

gi spali^u de produc{ie (cabinete medicale).

in luna aprilie 2016, conform Hotar6rii nr.3 din 18.04.2016 a Adundrii

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

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

630.000 lei p6n[ la 1.219.800 lei, respectiv 5898 ac]iuni noi la un-pre! de 100

leilacjiune, egal cu valoarea nominald oblinutd prin conversia dividendelor cuvenite

gi nerestituite acfionarilor, aferente anilor 2002-2013.

Sediul social al societd{ii este in Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Judelul GJ.

2 .Obiectul principal de activitate

Obiectul principal de activitate'cbnform d&ului constitiv este ,,Sdn[tate qi

asistenjd social[", avAnd codul CAEN 8690 ,,Alte activitdli referitoare la sdndtatea

umand", acestea fiind:

8610 - Actit;itdli de asistenld spitoliceascd,'

8621 - Activitcili de ctsisten{d medicalii generald,'

8622 - Actit,itii{i de asistenld medicrtld specializatd,'

8623 - Activitiili de asistenld stotttcttologicd,'

I
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 S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.-30.09.2021 

 

 

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. 
 

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; 
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       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; activităţi de 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: 

 

                                                             Procent(%)           Nr. acţiuni         Valoare (lei)      

              

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 societăţii la data de 30.09.2021 este următorul: 
 
 

                    ACTIV                                                                  2.557.982 lei    
 
  

 IMOBILIZĂRI                                                      1.019.748 lei 

 STOCURI                                                                43.608 lei 

 DISPONIBIL                                                          595.195 lei 

 CREANŢE  CLIENTI                                              836.329 lei 

 CHELTUIELI  INREGISTRATE  IN AVANS               5.268 lei  

 ALTE CREANȚE                                                    113.353 lei 

 AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE                     55.519 lei 

 

 

PASIV                                                                 2.557.982 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                              1.219.800 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                             110.594 lei   

 REZERVE LEGALE                                               135.316 lei 

 ALTE REZERVE                                                    772.802 lei 

 REZULTAT  NET                                                     21.840 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                             290.371 lei 

 DEC OP IN CURS DE CLARIFICARE                       7.259 lei 

 

Cifra de afaceri                                                        3.248.444 lei 

Venituri Totale, din care:                                          3.278.406 lei 

   - venituri din exploatare                                         3.308.267 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                         3.258.580 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                       3.258.580 lei 

 Rezultat Brut                                                                 25.097 lei 

 Cheltuieli impozit pe profit                                              3.257 lei 
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curente restante

1 Contributie asigurari sociale 81.089 0 0 81.089

2 Contributie asig sociale de sanatate 31.605 0 0 31.605

3 Contributia asiguratorie pt munca 7.157 0 0 7.157

4 Impozit pe profit 0 0 0 0

5 Impozit salarii 18.603 0 0 18.603

6 Impozit pe dividende 0 0 0 0

7 Fond special handicapati 8.073 0 0 8.073

8 impozite locale 0 0 0

146.527 0 0 146.527

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal

 

4.  ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR 

 LA DATA DE  30.09.2021 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt - 290.371 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. dividende de plata 

 
 

Capitol datorie    30.09.2021  

1. Furnizori, din care: 19.990 
      restanţi: 0 

-   Furnizori  17.990 
- Furnizori facturi nesosite 2.000 

2. Bugete, din care: 146.527 
     Debite 146.527 
          din care restante: 0 

3. Decontari cu personalul unitatii 108.188 

4. Dividende de plata  15.666 

TOTAL 290.371 

 
  Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 

Furnizori (4011)                                                                                 17.990 lei 
Furnizori facturi nesosite (408)                                                              2.000 lei 
 Datoriile catre bugete, respectiv, debite curente în sumă de 146.527 lei 

reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii septembrie 2021 realizate după 
depunerea declarațiilor. 
Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local: 
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 Datoriile catre salariati în sumă de 108.188 lei sunt evidentiate astfel: 

 Salarii datorate personalului = 97.197 lei; 
 Retineri datorate tertilor (popriri, sindicat, etc) = 4.769 lei; 
 Alte datorii în legatura cu personalul = 6.222 lei, reprezentand garanții 

gestionare; 
 
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 depreciere creante debitori diversi  
           

Capitol creanţe 30.09.2021 

Creante comerciale - din care: 836.329 
     Clienti CE Oltenia SA, din care: 789.015 

Clienti: 377.163 
         din care restanţi: 0 

Clienti CEO -facturi de intocmit 371.771 
Garantii de buna executie: 40.081 
din care restanţe: 395 

     Clienti Diversi, din care: 19.782 

     Clienti 19.782 
        din care restanţi: 665 

     Clienti diversi facturi de intocmit 0 

     Clienti incerți 27.532 

           din care restanţi: 14.893 

Alte creante, din care: 113.353 
- Debitori diversi 51.628 
          din care restanţi  43.663 

- Creante fond asigur. sanatate 60.201 
          din care restante 0 

Furnizori debitori 0,54 

Impozit pe profit de recuperat 1.523 

Ajustari depr creante clienti 3.106 

Ajustari depr creante deb diversi  52.413 

TOTAL 894.163 
 
 

4.2.1 Creanţele clienţi  CE Oltenia SA in suma de 789.015 lei sunt 

prezentate astfel:   

 Clienti (4111) CE Oltenia SA  in suma de 377.163 lei; 
 Clienți facturi de întocmit (418)  CE Oltenia SA in suma de 371.771 lei;    
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Soldul de  371.771 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna septembrie 2021 si care 
s-au facturat în luna octombrie 2021. 

 Creante garantii de buna executie (267) CE Oltenia SA in suma de 40.081 lei,  
conform  contractului  încheiat.  

 
          4.2.2. Clienti diversi  (4112) în sumă de 19.782 lei 
 
           4.2.3. Clienți incerți (4118)                                                           27.532 lei 

Suma reprezintă creanțe de recuperat ca urmare a intrării în procedură de insolvență, 
de faliment și cu vechime mai mare de 270 zile : 

- Asociatia CS Tg-Jiu       cu suma restanta de                                         1.818 lei; 
- CS Pandurii Tg-Jiu cu suma de 16.965 lei, din care restanta in suma de      4.325 lei; 
- CS Energia Tg-Jiu         cu suma restanta de                                        8.750 lei; 

Total conturi clienti si creante garantii                                              836.329 lei 

 

4.2.4. Alte creanțe, din care:                                                                113.353 lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 51.628 lei sunt cuprinse : 
          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea                  =     16.716 lei 

- Mogoe Valentin  - amenda ANAF                                         =       1.000 lei 
- Mogoe Valentin  - suma achitata in plus                                =       - 583 lei 
- UEF Motru - insolventa                                                         =     34.495 lei 
 

  Conturile  4317, 441, 4091                                    =     61.725 lei, din care: 

 cont 4317 - concedii medicale suportate de FNUASS       = 60.201,00 lei 
Reprezintă sume  pe care societatea le are de recuperat de la Casa de Sănătate 

Gorj, ca urmare a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. 
 cont 441 - impozit pe profit                  =      1.523,00 lei; 
Reprezintă impozit pe profit de recuperat in urma calculului efectuat la data de 

30.06.2021;   
 cont 4091 - furnizori debitori   =  0,54 lei, reprezintă sumă achitată în avans 

la un furnizor si reglată în luna octombrie 2021. 
 

4.2.5. Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverși, în sumă de 
55.519 lei in urmatoarea componenta: 
Medicamente   Tonea   Puiu 16.716    
UEF MOTRU  26.947  
CLUBUL ENERGIA TG-JIU 8.750  
ASOCIATIA CS TG-JIU 545  

CS Pandurii Tg -Jiu            2.561  

TOTAL       55.519 lei 

 

 TOTAL CREANŢE                                                                                 894.163  lei 
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4.2.6.  Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) :                     5.268,5 lei 

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 5.268,5 lei reprezinta cheltuieli 
esalonate trimestrial pana la sfarsitul anului 2021, respectiv: 

- prime de asigurare auto RCA si CASCO                    =      1.571,0 lei; 
- asigurare managerială                                                =          523,0 lei; 
- impozite locale                                                          =       3.174,5 lei; 
 

5. MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA       

CREANȚELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREANȚE RESTANTE 

 
5.1. Pentru creanțele aferente contului 461″debitori diverși″ ce sunt mentionate 

mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor astfel: 
  pentru Țonea Haralambie Puiu  - cu suma de 16.716,00 lei, ca urmarea a  

Dispoziţiei Obligatorii nr.8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform 
Sentinţei Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în dosarul                    

nr. 3728/95/2010. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de 
executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013. Societatea a  constituit 
provizioane in suma de 16.716 lei. 

Conform Adresei nr.5212/07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare prin 
poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. Pana la data de 30.09.2021 nu au 
fost popriri pe conturi bancare.  

 
 Din creanta de 34.730 lei cu SC UEF Motru (dosar  nr. 7329/95/2015)               

s-au inregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi in suma de 26.947 
lei. Prin Planul de reorganizare s-a obtinut suma de 10.805  lei creanta chirografara.  

  In primul an SC UEF Motru a achitat catre SC Medserv Min SA suma de 
1.080,52 lei, ramanand o creanta chirografara de 9.724,65 lei. 

  Prin planul de reorganizare modificat nr.1372/17.09.2018, s-a esalonat aceasta 
suma chirografara de  9.724,65 lei pe o perioada de 3 ani de zile, respectiv anii 2-3-
4, astfel: 

- in anul 2  suma de 972,47 lei; 
- in anul 3 suma de 1.458,70 lei; 
- in anul 4 suma de 7.293,49 lei; 

Pana la data de 30.09.2019, respectiv pentru anul 2, a fost virata suma de 972,47 lei. 
 Pentru anul III s-a achitat suma de 1.123,68 lei in lunile octombrie 2019, 
ianuarie 2020, noiembrie 2020, februarie 2021, mai 2021 și septembrie 2021.  
Din suma chirografara de 9.724,65 lei a mai ramas de achitat suma de 7.628,51 lei 
 La data de 04.05.2020 acțiunea a fost suspendată în baza Decretului 240/2020. 
La data prezentei procesul a fost repus pe rol. 
 La data de 23.10.2020, prin adresa nr.4750, societatea a transmis 
lichidatorului acordul si votul pozitiv cu privire la planul de reorganizare modificat 
2, nr. 869/19.06.2020 si erata aferenta. 
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 La termenul din 02.11.2020 se amana cauza pana la data de 08.02.2021, 
solutia pe scurt fiind: Confirmă planul de reorganizare judiciară modificat 2, sub 
nr.869/19.06.2020 şi Erata la acelaşi plan, aşa cum a fost propus de debitoare şi votat 
de creditori. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, azi 02.11.2020. 
Document: Hotarâre 283/2020. Termen: 14.06.2021 pentru continuarea procedurii și 
întocmirea unui nou raport trimestrial.  La acest termen se ia act de raportul 
trimestrial si se da un nou termen in data de 18.10.2021 pentru continuarea 
procedurii de reorganizare judiciara. La termenul de 18.10.2021 s-a amant cauza 
pana la 07.02.2022 pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară. 
 

   Pentru creantele ce  trebuie recuperate de la Mogoe Valentin: 
- 417 lei - reprezinta sumă rămasă din amenda de 1.000 lei dată de ANAF 

pentru nerespectarea OG26/2013.  
 Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ Enea 
M.Marin. Conform Adresei nr.5212 /07.11.2019, s-a solicitat staruinta in executare 
prin poprirea conturilor bancare si interpelare ANAF. 

Pana la data de 30.09.2021 nu au fost popriri pe conturi bancare.  
 
Pentru creantele aferente contului 4118 "clienti incerti" : 

 

 Pentru creanta de la Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu 

(4649/95/2016) in suma de 8.750,00 lei.   
Prin Încheierea   nr.379/16.10.2017   la    dosarul   4649/95/2016,   a   fost   

admisa   cererea administratorului judiciar, intrand in procedura de faliment. Avand 
in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de 
incertitudine asupra  recuperarii creantei, s-a  constituit  ajustari  pentru  deprecierea  
acestei  creante  in exercitiul  financiar 2017 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.   
In urma intreprinderii demersurilor legale, SC Medserv Min SA a fost admis in 
Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanțelor împotriva  debitorului   
Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 0,02% din 
valoarea creantei .  
 Deoarece dosarul nu este finalizat, in data de 14.09.2020 a fost acordat termen 
pana la data de 29.03.2021 pentru solutionarea dosarului 2983/95/2019. Suma 
ramane in continuare in evidenta societatii.  
Avand in vedere Hotararea nr.3/22.01.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor din 
cadrul Tribunalului Gorj, incuviinteaza obiectivul propus de pârâtul Consiliul 
Judetean Gorj. Termen: 21.04.2021 pentru efectuarea expertizei. 
La termenul din 29.03.2021, se amana cauza, se acordă termen la data de 
24.05.2021. Se amana cauza si se acorda termen la 13.10.2021 în vederea 
solutionării litigiilor în care debitoarea este parte.  
La termenul din 13.10.2021 amana cauza pana la data de 17.11.2021 pentru 
refacerea raportului de expertiza prin convocarea tuturor partilor. 
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 Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 
14.403,84 lei,  la data deschiderii procedurii insolvenţei în temeiul art. 71 din Legea 
85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4036/95/2016   se afla in derulare contractul de 
prestari servicii medicale nr. 29/08.08.2014 avand ca obiect "asistenta medicala de 

medicina sportiva cu asistent medical". 
 La data de 31.12.2018 societatea Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu se afla in 

reorganizare. 
 La masa credala SC Medserv Min SA s-a inscris cu suma de 14.403,84 lei, ce 

reprezinta c/v facturi emise in baza contractului nr.29/08.08.2014.  
Conform planului de reorganizare modificat, cu nr.247/26.02.2018, la 

categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e) din Legea 85/2014, 
SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei  mai putin cu 360 lei decat 
suma cu care SC Medserv Min SA s-a inregistrat la masa credala, pentru care s-a 
notificat lichidatorul prin extrasul de cont inregistrat la Consulting Company IPRUL 
nr.4252/10.12.2019.  
 Conform planului de reorganizare modificat de catre CS Pandurii Tg-Jiu suma 
de 14.043,84 lei trebuia platita in procent de 100%,  incepand cu anul 2, astfel: 
          - anul 2 cu suma de 421,32 lei;  
          - anul 3 cu suma de 983,08 lei; 
          - anul 4 cu suma de 12.639,44 lei;  
 Pana la data prezentei nu au fost efectuate plati catre societate.  
 La ultimul termen din 21.04.2021, solutia instantei a fost Legea 85/2006 
privind insolventa. Solutia pe scurt: Sentinta nr.119/21.04.2021 - Confirmă 
modificarea planului de reorganizare. Acordă termen pentru raport trimestrial la 
08.09.2021. La termenul din 08.09.2021 amana cauza pana pe data de 06.10.2021 
pentru a formula intampinare impotriva cererii de trecere la faliment formulata de un 
creditor. La termenul din 06.10.2021 amana cauza pana la data de 03.11.2021 când 
se va comunica întâmpinarea formulată de administratorul judiciar la cererea de 
trecere la faliment a creditorului pentru solutionarea dosarelor. 
 

 Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de        
2.560,72 lei este formata din: 

- suma de 472 lei ramasă în urma finalizarii actiunii formulate de societate, 
în dosarul nr.898/95/2019;  

- suma de 2.088,72 lei în dosarul 11307/318/2019, in care societatea este în 
litigiu cu fostul director executiv Pop Gavrila avand calitatea procesuala de parat; 

Prin Nota de ședință nr.1630/31.03.2021, societatea a solicitat instanței 
actualizarea sumei de 2088,72 lei cu suma de 472 lei rămasă din celalalt dosar. 

In Dosarul 11307/318/2019 in care Pop Gavrila are calitatea procesuala de 
parat, prin Hotarârea  5147/22.10.2020, instanta a admis cererea, astfel cum a fost 
formulată. A obligat pârâtul să plătească în favoarea reclamantei suma de 2.088,72 
lei. Cu apel în termen de 30 de zile de la data comunicării sentinţei. 



10 
 

 Pop Gavrila a formulat apel la Judecătoria Tg-Jiu solutia fiind următoarea: 
 "Decizia nr. 264 din 12.05.2021- Admite apelul. Schimbă sentinţa apelată, 
nr.5147/22.10.2020, în sensul: Respinge acţiunea. Ia act că apelantul- reclamant nu 

mai solicită cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 30 de zile de la 
comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 12.05.2021. 
Document: Hotarâre 264/12.05.2021". 

La data prezentei societatea a formulat recurs cu termen la data de 03.11.2021. 
 
 Pentru suma de 1.818,00 lei ce reprezinta debit restant pentru                  

Asociatia CS Tg-Jiu, societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la 
Judecatoria  Tg-Jiu nr. 4817/15.10.2019  depusa  pe 16.10.2019. S-a constituit dosarul 
nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019. La acest termen, Judecatoria Tg-Jiu a 
admis cererea, a dispus emiterea ordonantei de plata pentru suma de 1.818 lei precum 
si cheltuieli de judecata in suma de 200 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. 

Prin Incheierea nr.15/06.01.2020 a fost admisa cererea de incuviintare a 
executarii silite formulata de petentul BEJ Enea M.Marin ce formeaza Dosarul de 
executare nr.467E/2019. Executorul a interpelat ANAF, Ministerul Finantelor Publice 
a transmis catre executor Actul Constitutiv al AS CS Tg-Jiu pentru a putea determina 
persoanele care vor avea calitatea de tert poprit. 

In luna septembrie 2020, au fost constituite ajustari pentru depreciere creante 
clienti in suma de 545 lei. 

 
5.2. La data de 30.09.2021, profitul  brut  al  societatii  a fost de 25.097 lei. 

Societatea a respectat prevederile BVC 2021 și Ordonanta 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare cu modificările și completările ulterioare, respectiv, art.8                   
(a efectuat în trimestrul I 2021 cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile 
totale aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent) si art.10 (a 
efectuat cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale), 
conform Executiei BVC la data de 30.09.2021. 

Pornind de la cele prezentate mai sus, putem sa afirmam ca situația 
economico-financiară a societatii în trimestrul III 2021 este bună, fiind intreprinse 
urmatoarele: 

 Efectuarea controlului medical periodic cu S CE Oltenia SA până la data de 
30.09.2021 în procent aprox de 52% din totalul examinarilor programate în anul 
2021; 

 Încheierea contractului de servicii medicale cu SC Minprest Serv SA; 
 Incheierea contractului cu Asociatia pentru promovarea tinerilor din 

Craiova; 
 Încheierea contractului de servicii medicale cu SC UEF Motru SA; 
 Încheierea contractului de servicii medicale cu Primaria Mun Tg-Jiu; 
 Incheierea a 14 contracte cu diverse scoli, primării și colegii din județ; 



6. Cu-cuLUL pRrNCrpALrLoR TNDICAToRT EC-FINANCIART LA DATA or 30.09.2021.

Din balanta de verificare incheiat[ la 30.09.2021 rezultd.urmatorii

indicatori financiari:

6.1 Indicatori de lichiditate
- Indicatorul lichidit[tii curente (ILC)

rLr 2o2r : !'1.'u',,'u'"ntl :'='!^'.7-ju : 5,3 0ri
Datorii. curente 290.37L

- lndicatorul lichiditltii imediate (ILI ) - indicatorul test acid

ILI2O2T : Acttve curente -stocurt 1.532.966-+3.608 : 5,1 ori
Datorit curente 290.37t

6.2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de indatorare (IGI)
:0

2.260.352
rcr 2o2l - 

capitat imprumutat 
x 100 =

Capital proprtu

6.3. Indicatori de activitate furnizeazd"informalii cu privire la:

-Yiteza de rota{ie a debitelor clien{i (VRdc)

vRdc202l :t9!!*",oiu:"""t'x ivr. zile : :ryx 273 : T9,Bzi.le
Ctfra de af acert 3.248.444

- Yiteza de rota(ie a creditelor furnizori (VRcf)

vRcf2021 - 
Sotd.medtu furnizori 

- Nr. zile : 4e'016 
x 273 zlle: 4.1 zlle

Ctfra de af aceri 3.248.444

-Yiteza de rotatie a imobilizarilor corporale

VRic2021 : Ci"f ra de af acert 3.248.444
= 3,,1 zlle

Imobiltzari"corporale 1.019.748

- Yiteza de rotafie a activelor totale (VRat)

\/R07202 
' 
- 

ci"fra de af acert : 1?!!o-n-! 
- 1.3 zile

Total active 2.557.982

6.4. Indicatori rie profitabilitate
a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa)

RCa2o2t: x 1oo :mx 1oo :l.af

b) Marja bruti din vinzlri (MBvz)

Prof tt brut dinvanzari

de afacert

9Br

x 1oo = )1'.:'l?, x 1oo: s,Boh
3.248.444
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