
 

 

RAPORTUL  

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

pentru exerciţiul financiar 2014 

 

 

1. Activitatea societăţii  

 

S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL 
INFORMATICS  S.A.  este o societate comercială pe acţiuni, cu personalitate 
juridică română, cu durata de viaţă nelimitată, care este organizată şi funcţionează 
conform statutului şi pe baza Legii nr. 31/1991. 

 
S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL 

INFORMATICS  S.A. reprezintă Municipiul Tirgu-Mures ca partener activ în 
consorţiul de implementare a proiectului Polului de Competitivitate pentru 
cercetare si informatica medicala. În acest sens, conducerea SC The Science City 
for Research and Medical Informatics a întreprins în anul 2014 următoarele 
măsuri: 

 
• Pregătirea și depunerea contestațiilor la Autoritatea de Management și 

Ministerul Fondurilor Europene; 

• Realizarea unei analize cu puncte tari și puncte slabe pentru a identifica 
pentru viitor acțiunile care necesită îmbunătățiri sau necesită a fi 
reconsiderate; 

• Menținerea în contact cu evoluțiile privind definirea Acordului de 
Parteneriat 2014-2020 și a Programelor Operaționale; 

• Realizarea demersurilor necesare pentru ca activități pentru smart cities să 
fie eligibile în perioada curentă de programare; 

• Realizarea unei întâlniri în 20 mai 2014 cu partenerii din cadrul Polului de 
Competitivitate pentru a informa cu privire la rezultatele contestațiilor. În 
cadrul întâlnirii partenerii au stabilit menținerea polului de competitivitate în 
domeniul medical;  

• Promovarea planurilor de dezvoltare ale  Municipiului, inclusiv a Polului de 
Competitivitate, în cadrul evenimentului Smart Energy and Urban 
Development; 
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• Consultări semestriale cu partenerii din cadrul Polului de Competitivitate cu 
privire la noi propuneri de parteneri din domeniul medical și farmaceutic în 
structura polului de competitivitate; 

• Consultări semestriale cu partenerii din cadrul Polului de Competitivitate cu 
privire la noi propuneri de proiecte în vederea pregătirii pentru perioada 
curentă de programare; 

• Realizarea unui training pentru partenerii din cadrul Polului de 
Competitivitate cu privire la oportunitățile de finanțare în perioada 2014-
2020, în data de 4 decembrie 2014, în contextul aprobării Acordului de 
Parteneriat și a publicării unor propuneri avansate ale Programelor 
Operaționale.  

Acțiunile de pregătire a noi proiecte spre finanțare în perioada 2014-2020 a 
fost continuată și în anul 2015.  

Consiliul de administratie al societatii s-a intrunit pe parcursul anului 2014 
de 4 ori conform Proceselor verbale in care s-a consemnat ordinea de zi a 
sedintelor (26.02.2014, 16.04.2014, 20.08.2014, 29.10.2014). De asemenea au fost 
convocate 2 sedinte AGA (29.05.2014, 14.10.2014). Convocatoarele, procesele 
verbale ale şedinţelor, precum şi actele fiscale prevăzute de lege sunt disponibile şi 
pe pagina de internet a primăriei la secţiunea Administratia locala/Consiliul 
local/Regii autonome subordonate/ SC Science City for Research and Medical 
Informatics SA.  

 
Au fost intocmite si depuse la institutiile abilitate documentele financiare 

obligatorii pentru exercitiul financiar. In luna noiembrie 2014 conform 
organigramei aprobate a fost angajata o persoana in cadrul societatii cu atributii de 
asistent manager. In aceiasi perioada au inceput demersurile pentru procedura de 
actualizare a Actului Constitutiv a societatii in care a fost cuprinsa majorarea de 
capital a societatii aprobata in sedinta AGA din 14.10.2014 si actualizarea datelor 
administratorilor. 

 

2. Situatia finaciar-contabila  
 
Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii 

nr. 82/1991 republicată şi cu OMF 3055/2009.  
O prezentare sintetică a rezultatelor financiare pentru anul 2014 se regăseşte 

în tabelele de mai jos: 
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2.1. Bilanţ contabil încheiat la 31.12.2014: 

 

 

 

ACTIV PASIV 

1. Active imobilizate 4.523.367 1.   Capitaluri proprii 4.684.866 
2. Active circulante 166.638 2. Datorii 5.139 
3. Cheltuieli in avans  3. Venituri in avans  
 TOTAL ACTIV 4.690.005  TOTAL PASIV 4.690.005 

 
Conform hotărârii nr. 323 din 14.10.2014 a Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureş, capitalul social al societăţii  a fost majorat cu suma de 85.000 lei. 
 
2.2. Contul de profit şi pierdere închiat la 31.12.2014 : 

 
 În anul 2014 S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL 
INFORMATICS  S.A. nu a înregistrat profit. 
 
Nr.crt. DENUMIREA INDICATORILOR VALOARE 

1 Venituri din exploatare  
2 Venituri financiare  
3 Venituri extraordinare  
I TOTAL VENITURI  
4 Cheltuieli de exploatare 9.026 
5 Cheltuieli financiare  
6 Cheltuieli extraordinare  
II TOTAL CHELTUIELI 9.026 

III PIERDERE (I-II) 9.026 
 
 
 

 

                            Membrii: 
 

 1. Janosi-Rancz Zoltán                    _________________ 
 2. Kikeli Szabolcs                            _________________ 
 3. Kolozsvári Zoltán Csaba             _________________ 

   4. Miheţ Florina Daniela                  _________________ 
   5. Moldovan Ovidiu                     _________________ 
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