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RAPORT

privind activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii de Tratament Balnear şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.”-S.A. în anul 2014
I. Modul de organizare
Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M."-S.A. (Societatea) este
persoana juridică română, având ca unic acţionar Casa Naţională de Pensii Publice, cu sediul în municipiul
Bucureşti, Str. Latină nr. 8, sectorul 2, a fost înfiinţată, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1469 din
2002, prin reorganizarea caselor de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii.
Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. este organizată
şi funcţionează ca societate pe acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv
al societăţii.
Obiectul principal de activitate al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
"T.B.R.C.M."- S.A. îl constituie realizarea programului Casei Naţionale de Pensii Publice privind
tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public
de pensii.
Administrarea Societăţii se realizează de către consiliul de administraţie, numit şi revocat de către
adunarea generală a acţionarilor.
Conducerea Societăţii este asigurată, pe baza contractului de mandat, de către directorul general şi
directorul general adjunct, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea
preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.
Sucursalele Societăţii sunt conduse, pe baza contractelor de mandat, de către directori, numiţi şi revocaţi
de către consiliul de administraţie.

Societatea are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Latină nr.8, sectorul 2, iar ca sedii secundare, sediile
sucursalelor sale, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea nr. 1469 din 2002.
Cele 13 unităţi ale societăţii funcţionează ca sucursale, respectiv:
1. Amara, localitatea Amara, Str. Lacului, judeţul Ialomita;
2. Bala, localitatea Bala, Str. Principala, judeţul Mehedinti;
3. Bizuşa, localitatea Bizusa, comuna Ileanda, judeţul Salaj;
4. Buziaş, localitatea Buzias, Str. Principala, judeţul Timiş;
5. Covasna, localitatea Covasna, Str. Unirii nr. 10, judeţul Covasna;
6. Geoagiu-Băi, localitatea Geoagiu-Băi, Str. Vilelor, judeţul Hunedoara;
7. Lacu Sărat, localitatea Lacu Sarat, judeţul Brăila;
8. Moneasa, localitatea Moneasa, judeţul Arad;
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9. Nicolina, municipiul Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 12, judeţul Iaşi;
10. Olăneşti, localitatea Baile Olanesti, Str. Muncitorilor nr. 1, judeţul Valcea;
11. Sărata Monteoru, localitatea Sărată Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzau;
12. Pucioasa, localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 1, judeţul Dambovita;
13. 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, judeţul Bihor.
II. Obiectul principal de activitate al Societăţii se realizează prin asigurarea de servicii hoteliere, de
restaurant şi tratament balnear pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, beneficiari ai
biletelor de tratament balnear eliberate de casele teritoriale de pensii.

Societatea a demarat activitatea în actuala formă de organizare în anul 2003, având în structura sa 13

sucursale, în localităţi atestate ca staţiuni de interes naţional sau local sau care dispun de resurse climatice
şi naturale recunoscute ca fiind eficiente din punct de vedere terapeutic.
Societatea a dispus in anul 2014 de structuri de cazare, restaurant şi tratament balnear în 13 staţiuni
balneare, cu un număr total de 3.139 locuri de cazare/serie contractate, din care un număr de 1.006
locuri/serie sunt clasificate la categorie superioară de confort de 3 stele (414 locuri la sucursala Amara Hotel Ialomiţa, 132 locuri la sucursala Olăneşti - Hotel Livadia, 460 locuri la sucursala 1 Mai - Hotel Ceres),
iar un număr de 2.133 locuri/serie sunt clasificate la categoria 2 stele. În anul 2014 s-au desfăşurat un
număr de 19 serii, durata sejurului (seriei) pentru beneficiarii biletelor de tratament fiind de 16 zile de
cazare şi masă, durata tratamentului balnear fiind de 12 zile.
In conformitate cu certificatele de clasificare, unităţile de cazare ale Societăţii dispun de un numar
locuri/serie, asa cum se prezinta in cotinuare:
Nr.
crt.

Staţiunea/
Localitatea

Denumire hotel

1.

Amara

Ialomiţa

Capacitate de
cazare
(nr. locuri/serie)
488

2.
3.

Bala
Bizuşa

Ceres
Ceres

208
75

4.
5.
6.
7.
8.

Buziaş
Covasna
Geoagiu
Lacu Sărat
Moneasa

Silvana
Dacia
Ceres
Perla
Codru Moma

200
302
245
164
204

9.
10.

Nicolina
Olăneşti

Nicolina
Livadia

150
264

11.

Pucioasa

Ceres

230

Categoria 2 stele
132 locuri la categoria 2 stele
132 locuri la categoria 3 stele
Categoria 2 stele

12.

Sărata
Monteoru
1 Mai

Ceres

168

Categoria 2 stele

Ceres

460

Categoria 3 stele

13.

Clasificare hotelieră
conform certificatului de
clasificare
74 locuri la categoria 2 stele
414 locuri la categoría 3 stele
Categoria 2 stele
Categoria 2 stele
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

2
2
2
2
2

stele
stele
stele
stele
stele
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În cursul anului 2014, numărul total de bilete de tratament, respectiv cele 59.153 locuri asigurate
(18.700 locuri la categoria 3 stele şi 40.453 la categoria 2 stele) pentru cele 13 sucursale ale
societăţii, au fost contractate astfel:
-preţ/bilet de tratament în valoare de 1.372,00 lei (fără TVA)/bilet, la categoria două stele;
- preţ/bilet de tratament în valoare de 1.420,00 lei (fără TVA)/bilet de tratament, la categoria
trei stele.

Societatea desfăşoară activităţi cu caracter comercial (activitate hotelieră, restaurant, tratament balnear,

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, etc) asigurându-şi veniturile, în principal, din:
1. încasarea contravalorii serviciilor pe care le prestează beneficiarilor biletelor de tratament balnear
emise de Casa Naţională de Pensii Publice;
2. încasarea contravalorii serviciilor prestate turiştilor români sau străini, alţii decât beneficiarii biletelor
de tratament;
3. valorificarea mărfurilor sau preparatelor prin recepţie, centre de evenimente, restaurant sau
magazine proprii etc.
Activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii în cursul anului 2014 a avut drept obiective respectarea
prevederilor următoarelor documente:
- Programul de activitate pe anul 2014, aprobat de A.G.A. conform Hotărârii nr.46;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, avizat prin Decizia C.A nr. 6/10.01.2014 şi aprobat prin
Hotărârea A.G.A nr. 30/10.01.2014, si aprobat prin Ordin comun al MMFPSPV/MFP nr.412/15482/2014;
- Hotărârile A.G.A. şi C.A., precum şi deciziile conducerii societăţii, a directorilor sucursalelor, în domeniile
financiar, organizarea şi normarea activităţilor, resurse umane, juridic, investiţii, reparaţii, achiziţii de bunuri
etc.
III. În domeniul construcţiei organizaţionale, a Structurii de monitorizare şi implementare a
sistemului de control intern/managerial si a Sistemului de Management Integrat
La începutul anului 2014 a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Societăţii de Tratament Balnear
şi Recupare a Capacităţii de Muncă «T.B.R.C.M.»-S.A pe perioada 2014-2023.
În cursul anului 2014, în cadrul Structurii de monitorizare şi implementare a sistemului de control
intern/managerial, constituită în baza OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial au fost elaborate şi revizuite un număr de 8 proceduri
operaţionale şi de sistem.
Urmare a implementării şi menţinerii certificărilor de standardizare, a fost necesară monitorizarea activităţii
în vederea respectării cerinţelor standardelor de către întregul personal al societăţii.
Astfel, pe tot parcursul anului 2014 nu au existat reclamaţii pertinente ale clienţilor şi a fost efectuat un
audit intern din partea societăţii în vederea evaluării/determinării gradului de conformitate a SMI –
funcţionarea Sistemului de Management Integrat. În cadrul acestuia au fost verificate toate cele trei
domenii principale de activitate (bloc alimentar, spaţii de cazare, bază de tratament), concluzia fiind că s-a
menţinut în proporţie de 100% implementarea standardelor, iar instruirea personalului, atât pe
probleme de SMI, cât şi instruirea profesională, a fost efectuată conform fişelor de instruire de la nivelul
fiecărei sucursale şi a sediului central.
S-au identificat neconformităţi minore la nivelul sucursalelor care au fost remediate la termenele stabilite
prin acţiuni corective.
Evidenţa fişelor de igienizare şi a celor de monitorizare a PCC (puncte critice de control) este completă şi
ţinută la zi. Igiena blocului alimentar, a spaţiului de cazare, a bazei de tratament şi a personalului care
deserveste aceste departamente este menţinută conform standardelor.
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Pe linie de mediu sunt respectate standardele, dar se mai pot aduce îmbunătăţiri la capitolul depozitare şi
selectare deşeuri.
Se poate concluziona că se menţin standardele implementate, iar personalul este conştient de necesitatea
menţinerii şi îmbunătăţirii activităţii. În procedura «Instruirea personalului» se specifică modul în care
personalul care efectuează activităţi care influenţează calitatea sau mediul, identifică nevoia de competenţă,
din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţii şi al experienţei adecvate în domeniu.
Echipa managerială de la nivelul societăţii se implică continuu în menţinerea şi îmbunătăţirea cerinţelor
standardelor, monitorizând întregul Sistem de Management Integrat implementat. Astfel, în cazul feedbackului de la clienţi şi a comunicării cu părţile externe interesate:
 au fost transmise chestionare de satisfacţie clienţi;
 clienţii au propus măsuri de îmbunătăţire a unor activităţii;
 au fost îndeplinite acele măsuri de îmbunătăţire propuse care, în final, au determinat creşterea
gradului de satisfacţie a clienţilor;
 rezultatul obţinut din analiza chestionarelor indică un nivel ridicat de satisfacţie, fiind în
procent de aproximativ 99%;
 a fost realizată comunicarea cu tertii şi cu reprezentanţii auditului extern privind supravegherea I a
Sistemului de Management Integrat, concluziile echipei de audit au fost că Sistem de
Management Integrat aplicat de Societate este documentat, implementat corespunzător şi
este eficace;
 nu au existat reclamaţii de la părţile externe interesate.
În cazul situaţiilor de urgenţă şi accidente, organizaţia deţine proceduri pentru a se asigura că informaţiile
OHSAS pertinente sunt comunicate către şi de la salariaţi şi altor părţi interesate, prin chestionare de
evaluare a percepţiei salariaţilor referitor la Sistemul de Sănătate şi Securitate în Muncă. Salariaţii sunt
implicaţi în identificarea şi evaluarea riscurilor, consultaţi acolo unde apare orice modificare care afectează
sănătatea şi securitatea la locul de muncă, reprezentaţi în problemele de sănătate şi securitate în muncă,
astfel :
 riscurile au fost identificate pentru locurile de muncă;
 nu au existat cazuri de îmbolnăviri profesionale;
 tot personalul societăţii a respectat programul de verificare medicală periodică.
La sfârşitul anului 2014, ca urmare a efectuării auditului extern de supraveghere I a SMI, echipa de audit
a propus menţinerea certificatelor pe cele patru standarde de referinţa ale SMI (al calităţii, de
mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională şi siguranţa alimentului).
IV. În domeniul resurselor umane
La începutul anului 2014, societatea avea un număr de 949 posturi normate: Sucursala Amara: 122 posturi,
din care 34 personal medical; Sucursala Bala: 57 posturi, din care 2 personal medical; Sucursala Bizusa: 38
posturi, din care 7 personal medical ; Sucursala Buziaş: 75 posturi, din care 26 personal medical; Sucursala
Covasna: 89 posturi, din care 20 personal medical; Sucursala Geoagiu Băi: 57 posturi; Sucursala Lacu Sărat:
53 posturi, din care 7 personal medical; Sucursala Moneasa: 70 posturi, din care 15 personal medical;
Sucursala Nicolina: 48 posturi, din care 3 personal medical; Sucursala Olăneşti: 92 posturi, din care 25
personal medical; Sucursala Pucioasa: 59 posturi, din care 3 personal medical; Sucursala Sărata Monteoru:
76 posturi, din care 21 personal medical; Sucursala 1 Mai: 99 posturi, din care 1 personal medical; Sediul
central: 14 posturi.
Conform Hotărârilor AGA nr.42/26.03.2014, nr. 50/03.06.2014, nr. 66/17.12.2014, nr. 69/17.12.2014 s-au
înfiinţat posturi sau acestea fost transformate în posturi aferente personalului medical, la data de
31.12.2014 Societatea având un număr de 981 de posturi normate, după cum urmează: Sucursala Amara:
122 posturi, din care 34 personal medical; Sucursala Bala: 62 posturi, din care 18 personal medical;
Sucursala Bizuşa: 38 posturi, din care 7 personal medical; Sucursala Buziaş 75 posturi, din care 22 personal
medical; Sucursala Covasna: 89 posturi, din care 20 personal medical; Sucursala Geoagiu Băi: 57 posturi;
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Sucursala Lacu Sărat: 61 posturi, din care 7 personal medical; Sucursala Moneasa: 70 posturi, din care 15
personal medical; Sucursala Nicolina: 61 posturi, din care 16 personal medical; Sucursala Olăneşti: 92
posturi, din care 25 personal medical; Sucursala Pucioasa: 59 posturi, din care 3 personal medical;
Sucursala Sărata Monteoru: 75 posturi, din care 21 personal medical; Sucursala 1 Mai: 104 posturi, din care
6 personal medical; Sediul central: 16 posturi.
La data de 01.01.2014, societatea avea posturi ocupate în număr de 624 (13 cu CIM suspendate), iar în
cursul anului 2014 au ieşit 132 persoane şi au intrat 191 persoane, astfel încât la sfârşitul anului 2014
exista un număr de 683 posturi ocupate (din care 20 cu CIM suspendat).
Pe parcursul anului anului 2014 au fost efectuate cursuri de formare profesională, după cum urmează:
Sucursala Amara: 22 de persoane; Sucursala Bala: 3 persoane; Sucursala Bizuşa: 2 persoane; Sucursala
Buziaş: 21 persoane; Sucursala Covasna: 48 persoane; Sucursala Geoagiu-Băi: 2 persoane; Sucursala Lacu
Sărat: 3 persoane; Sucursala Moneasa: 2 persoane; Sucursala Olăneşti: 4 persoane; Sucursala Pucioasa: 1
persoană;Sucursala 1 Mai: 60 persoane; Sediul central: 2 persoane.
V. În domeniul investiţiilor, executării lucrărilor de reparaţii şi al achiziţiei de obiecte de
inventar
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 supus analizei A.G.A. şi aprobat prin ordinul comun
nr. 412/15482/2014 de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice
cuprindea următoarele cheltuieli:
- investitii 7.610,50 mii lei;
- reparaţii 4.559,39 mii lei;
- achiziţii de obiecte de inventar 2.239,83 mii lei.
Strategia de dezvoltare a societăţii pe termen lung, mediu si scurt a impus ca obiective prioritare de
dezvoltare:
- atragerea de noi segmente de clienţi ;
- diversificarea gamei de servicii oferite şi creşterea gradului de atractivitate;
- modernizarea structurilor de tratament balnear, cazare şi restaurant.
Pentru materializarea acestor obiective, a fost necesară continuarea derulării unor programe ce constau în
investitii, reparaţii si dotări pe care sucursalele le-au realizat pe parcursul anilor anteriori, şi anume:
a) Programul de reabilitare termică a complexelor hoteliere, prin înlocuirea tâmplăriei existente
cu tâmplărie PVC şi geam termopan în camerele de cazare, săli de restaurant, spaţii comune, baze
de tratament, izolare termică pereţi exteriori, precum şi efectuarea de reparaţii la centralele termice
şi instalaţiile aferente acestora;
b) Programul de creştere a gradului de confort în camere, prin efectuarea de reparaţii a
instalaţiilor din grupurile sanitare, înlocuirea gresiei, faianţei si a obiectelor sanitare, achizitionarea
de mobilier nou, montarea de aparate de aer conditionat, dotarea cu televizoare si frigidere;
c) Programul de utilizare a energiilor neconventionale-energie solara pentru încălzirea apei ;
d) Programul de dotare a blocurilor alimentare în conformitate cu normele UE de asigurare
a siguranţei alimentelor, prin achiziţia de utilaje profesionale noi, precum şi prin amenajarea
spaţiilor din blocurile alimentare, conform normelor HACCP;
e) Programul de reparaţii ale sistemelor de ventilaţie existente în restaurante, blocuri
alimentare, baze de tratament;
f) Programul de achiziţie de mijloace fixe pentru spălătorie.
Pe parcursul anului 2014, în derularea Programului de investitii, obiecte de inventar şi reparaţii curente
au fost efectuate investiţii noi, precum şi cheltuieli sau lucrări de reparaţii suplimentare, neprevăzute în
bugetul iniţial.
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Stadiul realizării principalelor obiective de investiţii:
1. Obiectivul de investiţii „Baza de tratament, cantină şi spălătorie” la Sucursala Buziaş
Pentru anul 2014, pentru continuarea obiectivului de investitii s-a aprobat suma 3.892.466 lei şi s-au
cheltuit 3.687.357,08 lei. Investiţia a fost finalizată în luna octombrie 2014.
2. Obiectivul de investiţii „Sonde apă termală (execuţie foraj)” la Sucursala Bala
Din suma aprobată pentru anul 2014, de 283.000 lei, s-au executat lucrări în valoare de 55.607 lei.
3. Obiectivul de investiţii „Sonde apă termală (monitorizare)” la Sucursala Sărata Monteoru
Din suma aprobată pentru anul 2014, de 93.258 lei, s-au realizat lucrări în valoare de 44.222 lei.
4. Obiectivul de investiţii „Schimbare acoperiş hotel” la sucursala Bizuşa
Suma aprobată pentru acest obiectiv a fost de 150.000 lei şi s-au realizat lucrări în valoare de 133.667,10
lei.
5. Obiectivul de investiţii „Centrul de Evenimente Amethyst” la Sucursala Amara
Suma aprobată pentru acest obiectiv a fost de 805.000 lei pentru dotări cu mobilier şi bucătarie, s-au
cheltuit 379.444,20 lei.
6. Obiectivul „Amenajare plajă” la Sucursala Lacu Sărat
În anul 2014 a fost alocată suma de 179.485 lei, din care s-au cheltuit 144.746 lei. Pentru dotarea cu
mobilier la plajă, din suma aprobată, în valoare de 28.753 lei, s-au cheltuit 23.188 lei. La bucătărie plajă,
din suma aprobata, de 91.762 lei, s-au cheltuit 74.001 lei.
7. Obiectivele de investiţii „lift” la sucursalele Geoagiu şi Sărata Monteoru.
Pentru sucursala Geoagiu Băi s-a aprobat suma de 124.943 lei, din care s-au cheltuit 123.022 lei.
Pentru sucursala Sărata Monteoru s-a aprobat suma de 88.943 lei, din care s-au cheltuit 87.372 lei.
8. Obiective de investiţii „auto transport marfă” la Sucursala Amara, Nicolina şi Sărata Monteoru.
Pentru sucursala Amara s-a aprobat suma de 100.000 lei, din care s-au cheltuit 65.794 lei.
Pentru sucursala Nicolina s-a aprobat suma de 70.747 lei, din care s-au cheltuit 69.906 lei.
Pentru sucursala Sărata Monteoru s-a aprobat suma de 75.265 lei, din care s-au cheltuit 75.265 lei.
VI. În domeniul legislatiei muncii/ domeniul juridic
Compartimentul legislatia muncii
În cursul anului 2014, în cadrul compartimentului legislatia muncii s-au realizat următoarele:
corespondenţă cu diverse instituţii ale statului pe diferite aspecte (legislatia aplicabilă etc.)
elaborarea unor materiale prezentate în şedinţele A.G.A. şi C.A. în cursul anului 2014;
întocmirea proceselor verbale şi a hotărârilor/deciziilor A.G.A. şi C.A. în cursul anului 2014;
monitorizarea punerii în aplicare a masurilor Curtii de Conturi a Romaniei, inclusiv emiterea
deciziilor/materialelor in acest sens;
coordonarea/efectuarea tuturor actiunilor/formalitatilor anterioare negocierii Contractului Colectiv de
muncă, întocmirea procesului verbal de negociere, demersurile privind inregistrarea acestuia la ITM;
- elaborarea deciziilor Directorului General;
- elaborarea de note ;
- intocmire draft Memorandum cu tema: Numarul de personal prognozat pentru anul 2014.
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Compartimentul juridic
În cursul anului 2014, în cadrul compartimentului juridic, reprezentarea societatii a fost facuta in
urmatoarele cauze aflate pe rolul instanţelor:
1. Judecătoria Sectorului 1 Dosar nr.50549/299/2012
Reclamant: ASIROM SA
Pârât: TBRCM SA
Obiect: Daune – provocate de un geam al cladirii din Mircea Voda care a cazut pe masina unui asigurat
ASIROM. Instanta de fond a respens actiunea ca prescrisa.
Stadiu: cauză se află în recurs
2. Judecătoria Oraştie Dosar nr.286/272/2013
Reclamant: Pera Antonie
Pârât: TBRCM SA
Obiect: Accesiune imobiliara pt casa de oaspeti de la Geoagiu. Actiunea este izvorata din faptul construirii
cu buna credinta pe terenul altuia. TBRCM SA a edificat o constructie ce nu a fost terminata pe terenul
care ulterior a fost retrocedat lui Pera Antonie. A fost solicitat instantei ca Pera Antonie sa achite catre
TBRCM SA valoarea de circulatie a imobilului.
Stadiu: Cauza se afla la instanta de fond in rejudecare dupa casare. A fost efectuata o expertiza
evaluatoare l-a care s-au formulat obiectiuni.
3.Tribunalul Timis Dosar nr.10261/30/2012
Creditor: TBRCM SA
Debitor: SFS GRUP SA
Obiect: Procedura insolventei. TBRCM SA a facut declaratie de creanta pentru suma de 230.000 lei
reprezentand penalitati de intarziere.
Nu a fost definitivat inca tabelului preliminar al creditorilor datorita contestatiilor impotriva tabelului facute
de creditori conform art. 73 din Legea nr. 85/2006
Suma: 230.000 lei reprezentand penalitati contractuale
4.Judecătoria Sectorului 1 Dosar nr.28271/3/2013
Reclamant: Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi-CREDIDAM
Pârât: TBRCM SA
Obiect: drept de autor şi drepturi conexe reprezentand remuneratia datorata artistilor interpreti pt
comunicarea publica a fonogramelor in cuantum de 26.270,64 lei si penalitati de 7.290,10 lei.
Stadiu: Tribunalul Bucuresti a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti. Declină
competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti Judecatoria a apreciat
ca Tribunalul Bucuresti este competent astfel incat s-a nascut un conflict negativ de competenta ce a fost
solutionat de Curtea de Apel in sensul ca Tribunalul Bucuresti trebuie sa judece cauza.
5. Curtea Suprema de Justitie Dosar nr.8740/2/2012
Reclamant: SC TBRCM SA
Pârât: Curtea de Conturi a Romaniei
Obiect: Actiune in contencios administrativ impotriva masurilor nr.2, 5, 7, 10 si 11 din Decizia
nr.11/V/28.08.2012 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei – Departamentul V;
Stadiu: Instanta de fond s-a pronuntat in sensul ca admite în parte acţiunea şi cererea de intervenţie
accesorie. Anulează punctul 2 al Deciziei nr.11/28.08.2012 şi pct.1 al Încheierii nr.138/29.10.2012, emise
de Curtea de Conturi, Departamentul V.
Ambele parti au formulat recurs. Curtea Suprema a admis in parte recursul TBRCM SA, anuland masura
nr.5 din Decizia nr.11/28.08.2012. Hotararea a ramas irevocabila.
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6. Tribunalul Bihor Dosar nr.2472/271/2014
Reclamant: TBRCM SA
Pârât: Belenesi Delia
Obiect: Pretentii. Urmare a unui control, s-a stabilit ca Belenesi Delia ce are functia de barman la
Sucursala 1 Mai a produs un prejudiciu de aprox. 6000lei.
Stadiu: Primul termen dupa ce a fost declinat de la judecatorie la tribunalul Bihor
7. Judecatoria Motru Dosar nr.2017/263/2013
Reclamant : Unitatea de Excuţie Foraje Motru SA
Pârât: TBRCM SA
Obiect : Pretentii contractuale izvorate dintr-un contract de lucrari – o factura neachitata.
Stadiu: Instanta de fond a admis in parte actiunea – obligand S TBRCM SA sa plateasca debitul – fara
penalitati.
8. Curtea de Apel Bucuresti Dosar nr.1774/2/2014
Reclamant: TBRCM SA
Pârât: Curtea de Conturi
Obiect: Actiune in contencios administrativ impotriva masurilor nr.1, 2, 3, 4, 9, 13 si 14 din Decizia
nr.29/V/19.12.2013 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei – Departamentul V;
Stadiu : Instanta de fond a admis cererea de suspendare in ceea ce priveste masurile 2 si 3. Se va
efectua expertiza contabila in ceea ce priveste masurile 1,4 si 13.
9.Tribunalul Bucuresti, Dosar nr.23743/3/2013
Reclamant: Ioana Munteanu
Pârât: TBRCM SA
Obiect: Contestatie Decizie de concediere solicitare reincadrare si plata tuturor salariilor de la data
concedierii pana in prezent.
Stadiu: Tribunalul a respins actiunea reclamantei prin Hotarârea nr.11987/2014 din data de 18.12.2014.
10.Judecatoria sectorului 2 Bucuresti Dosar nr.9455/300/2014
Reclamant : TBRCM SA
Pârâţi : CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE,
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES
Obiect: Pretentii reprezentând sumele aferente cheltuielilor înregistrate de societate pentru salariaţii care
au desfăşurat în anul 2011 la parate.
Actiunea a fost formulata in vederea punerii in aplicare a Deciziei nr. 11 /28.08.2012 a Curţii de Conturi a
României.
Stadiu: Termen de judecata la 23.02.2015
11.Judecatoria Brasov Dosar nr.20916/197/2014
Reclamant: TBRCM SA
Pârât: Lazarescu Cicerone
Obiect: Pretentii reprezentând sumele aferente a 6 rumeneratii platite fostului director al societatii
Cicerone Lazarescu. Actiunea a fost formulata in vederea punerii in aplicare a Deciziei nr.29/V/19.12.2013
a Curţii de Conturi a României – masura 14.
Stadiu : se asteapta stabilirea primului termen de judecata.
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Au fost puse la dispozitie inscrisuri şi s-au monitorizat dosarele în care societatea a fost reprezentată de
către avocaţi externi:
1. Curtea de Apel Bucuresti Dosar nr.34782/3/2010
Reclamant : Popovici Smaranda
Parat: TBRCM SA
Obiect: Legea nr.10/2001. Contestatie impotriva deciziei nr.12/20.05.2010 de respingere a notificarii
formulate de Popovici Smaranda. Prin notificare Popovici Smaranda a solicitat restituirea in natura a unei
suprafete de 2200 mp aflata in localitatea Olanesti, teren pe care primaria Baile Olanesti la identificat ca
fiind in administrarea SC TBRCM SA.
Stadiu: Tribunalul Bucuresti a hotarat anularea Deciziei nr.12/20.03.2010 emisă de SC TBRCM SA. Obligă
pârâta să emită decizie cu propunere de acordare măsuri reparatori în echivalent, conform legii, pentru
imobilul teren în suprafaţă de 2200 mp situat în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea -identificat conform
raportului de expertiză efectuat de expert Bondoc Sorin -imposibil de restituit în natură. Obligă pârâta la
plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 1000 lei (500 lei onorariu avocat + 500 lei onorariu expert
topograf). Curtea de Apel Bucuresti a respins recursurile formulate de ambele parti ca nefondate. Hotarâre
1229/04.09.2014. Irevocabila.
2. Curtea de Apel Pitesti Dosar nr.5942/90/2011
Reclamant : TBRCM SA
Pârâţi : ORASUL BAILE OLANESTI
PRIMARUL ORASULUI BAILE OLANESTI GHEORGHE CIUCA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BAILE OLANESTI
Obiect: Actiune in contencios administrativ impotriva unei decizii de impunere, emisa de Oraşul Băile
Olăneşti, in urma unui control a Camerei de conturi la Primaria Baile Olanesti. In fapt este vorba de un
debit in suma de 62.975 lei reprezentand o taxa de ocupare a 70 mp suprafata de teren din domeniul
public si despre o taxa pentru finantarea serviciului public de pompieri care se ridica la suma de 20186,09
lei si accesorii in cuantum de 7218,47 lei.
Stadiu: Instanta de fond a admis contestatia si anuleaza deciziile de impunere. Hotarâre nr.3217/2014
03.06.2014. Orasul Baile Olanesti a formulat recurs ce se afla pe rolul Curtii de Apel Pitesti.
3. Tribunalul Hunedoara Dosarul nr.886/272/2010
Reclamant: Sarbu Eleonora si altii
Pârât: TBRCM SA si Orasul Geoagiu
Obiect: Revendicare pentru o suprafata de teren (897 mp a relevat expertiza topo) din totalul de 8595 mp,
detinut de sucursala Geoagiu. Suprafata de teren este cea pe care este construit Hotelul Ceres si centrala
termica ce-l deserveste precum si terenul din fata hotelului.
Stadiu: Dosarul este la fond. In cazul în care nu este posibilă restituirea în natură, instanţa poate dispune
potrivit Legii nr.10 evaluarea terenului; S-au facut expertize TOPO si Evaluatoare;
Expertiza topo a relevat ca:
897 mp sunt ocupati de hotelul TBRCM SA si spatiul verde din fata acestuia.
205 mp sunt ocupati de centrala termica a hotelului TBRCM SA
220 mp sunt ocupati de parcarea hotelului.
Conform expertizei evaluatoare valoarea de circulatie a terenului este 118lei /mp. Rezulta ca cei 1322 mp
ar avea o valoare de aprox.155.996 lei.
4. Judecătoria Lugoj Dosar nr. 872/252/2014
Reclamant: Administraţia Fondului Cultural Naţional
Pârât: TBRCM SA
Obiect : Pretentii reprezentând obligarea TBRCM SA la calcularea și declararea cotei de 3% datorate
Fondului Cultural Național ca urmare a construirii cantinei-restaurant de la Buzias in apropierea unui
monument istoric.
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Stadiu: Judecatoria Lugoj a admis exceptiei necompetentei materiale invocata de T.B.R.C.M. prin
intampinarea formulata si pe cale de consecinta, a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in
favoarea Tribunalului Timis.
În cursul anului 2014, în cadrul compartimentului juridic s-au întocmit contracte/acte adiţionale încheiate
de conducerea societăţii şi s-au avizat toate contractele transmise de sucursalele societăţii în baza

Procedurii de sistem privind derularea programului de investitii, dotări şi surse de finanţare.
VII. În domeniul marketingului

În anul 2014, in baza contractului de prestari servicii nr.17/I.C./07.02.2014 au fost alocate Societatii un
număr de 59.153 locuri pentru beneficiarii biletelor de tratament balnear, din care s-au valorificat un număr
de 46.878 locuri. Astfel gradul de ocupare al capacităţii de cazare la finele anului 2014 a fost de
80,92% din care: cu bilete C.N.P.P. 79,25%, iar din clienţi flotanţi 1,67% (reprezentând aproximativ 4.350
turişti).
Principalele acţiuni întreprinse pentru asigurarea cadrului necesar imbunătăţirii activităţii din cadrul
societăţii, pot fi grupate astfel:


urmărirea permanentă a gradului de vânzare a biletelor de la casele judeţene de pensii şi evidenţa
acestora pe sucursale, pentru a putea fi redistribuite de CNPP, spre valorificare, în timp util şi la
capacitate maxima;
 promovarea ofertei de servicii de turism şi de tratament balnear prin distribuţia organizată de afise si
alte materiale publicitare, atât prin sucursalele societatii cât şi prin alţi vectori de comunicare
(participare la targuri specializate, casele judetene de pensii, medicii de familie, site-ul societăţii,
pagina web si pagina de socializare - facebook, etc.);
 menţinerea permanentă a canalelor de comunicare cu responsabilii de bilete de tratament balnear din
teritoriu pentru satisfacerea în timp util a tuturor solicitărilor privind alocarea de locuri suplimentare
(prin redistribuirea biletelor nevalorificate/seriile desfasurate, prin returnarea acestora la CNPP si
redistribuirea la casele de pensii teritoriale acolo unde cererile sunt mai mari decat repartitia initiala) ;
Acest ansamblu de măsuri întreprinse au condus la obţinerea unui grad bun de valorificare a biletelor,
ţinând cont de perioada dificilă pe care o traverseaza piata de turism. La majoritatea sucursalelor s-a
înregistrat o preocupare accentuată privind gradul de ocupare a capacităţii de cazare şi s-a realizat
suplimentarea locurilor prin redistribuire, astfel încât valorificarea biletelor de tratament s-a efectuat la
capacitate, obţinându-se un grad de ocupare foarte bun la sucursala Nicolina, precum si un grad de
ocupare bun înregistrându-se la sucursalele Lacu Sărat, Covasna, Sărata Monteoru, Olăneşti şi 1 Mai.
În anul 2014 s-a continuat promovarea prin intermediul site-ului societăţii, cu informaţii privind
ofertele de pachete de servicii de cazare, masă şi tratament cât şi prin prezentarea ofertei de tratament
balnear, de servicii turistice şi de evenimente în presa locală, prin cabinetele medicilor de familie, prin
tipărirea de afişe şi alte materiale promoţionale/publicitare privind prestarea de servicii hoteliere,
de restaurant şi tratament balnear.
Pe lângă clienţii noştri tradiţionali, beneficiari ai biletelor de tratament balnear, Societatea continuă să
atragă un număr tot mai însemnat de turişti care solicită serviciile noastre de cazare, masă şi tratament
balnear. În aceste condiţii, societatea este recunoscută ca lider de piaţă în domeniul turismului balnear
organizat din România.

Societatea a fost evidenţiată în TOPUL FIRMELOR din municipiul Bucureşti Sector 2, ocupând

Locul I în Topul Afaceri –ROMANIA 2014 şi Locul I în Topul Profit –ROMANIA 2014, în categoria
“Întreprinderi mari” - domeniul “COMERŢ, TURISM”, grupa de activitate “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare” şi primii clasaţi în Topul firmelor din sectorul 2 –“CEA MAI MARE FIRMA”, ediţia din 2014.
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De asemenea, în TOPUL NAŢIONAL AL FIRMELOR - ediţia XXI Societatea a obţinut PREMIUL
NAŢIONAL locul II la categoria Întreprinderi Mari -Comerţ Turism –domeniul de activitate
“Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, acordat de Camera de Comerţ şi Industrie a Romaniei.
Programul anual pentru dezvoltarea, produselor turistice a urmarit susţinerea turismului balnear prin
imbunătăţirea continuă a serviciilor prestate de salariaţii societăţii. Totodată, s-a următit îmbunătăţirea
calităţii personalului pentru sectorul hoteluri, restaurante şi baza de tratament prin programele de formare
profesională a acestuia, cât şi prin monitorizarea şi îmbunătăţirea permanentă a stadiului de
implementare si mentinere a Sistemului de Management Integrat (SMI), compus din Sistem
de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008, Sistem de Management al
Securitătii şi Sănătăţii Ocupationale conform OHSAS 18001:2008, Sistem de Management al
Mediului conform ISO 14001:2005 si Sistem de Management al Siguranţei Alimentelor
conform SR EN ISO 22000:2005.
Referitor la activitatea Sistemului de Management Integrat (SMI) au fost intreprinse urmatoarele:
 instruire personal referitor la modificările legislative din domeniul mediului şi securităţii în muncă;
 preocuparea permanentă privind masuri pentru reducerea cotizaţiei Fondului de Mediu prin
identificarea valorificatorilor de deşeuri reciclabile pentru toate categoriile de deşeuri produse în
cadrul societatii;
 identificarea riscurilor potenţiale şi gestionarea lor prin evaluarea periodică a gradului de
conformitate cu legislaţia, asigurarea accesului la legislaţie şi la modificările acesteia;
 reducerea riscului individual pe fiecare loc de muncă şi reducerea riscului global pe societate prin
instruirea corespunzătoare a responsabilului de sănătate şi securitate in muncă (RSSM),
responsabilul managementului de gestiune a deseurilor (RMGD - inclusiv Legea nr.211/2011- privind
deşeurile periculoase), echipa sistemului de management pentru siguranta alimentului (ESA),
responsabil echipa siguranta alimentului (RESA), responsabil proces, responsabil sistem
management integrat (RSMI);
 monitorizarea menţinerii standardelor privind calitatea serviciilor medicale oferite în cadrul bazelor
de tratament;
 au fost adoptate măsuri pentru creşterea satisfacţiei clienţilor şi prin îmbunătăţirea continuă a
calităţii produselor şi proceselor executate în cadrul unitatilor societăţii, conducand la reducerea
numărului sesizărilor şi a reclamaţiilor clientilor;
 evaluarea periodică a datelor înregistrate în scopul îmbunătăţirii continue a serviciilor prestate
(cazare, masă şi tratament balnear) din cadrul sucursalelor societăţii;
 efectuarea auditului intern (septembrie – octombrie 2014) privind implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea continuă a eficacităţii proceselor Sistemului de Management Integrat, respectarea
documentelor SMI aplicabile postului, asigurarea că este promovată în cadrul societatii
conştientizarea cerinţelor clientului, monitorizarea activităţii echipei de siguranţa alimentului ESA –
prin responsabilii- RESA/sucursala, gradul de îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice fiecărui
loc de muncă, acţiuni referitoare la îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi a securităţii şi
sănătăţii in muncă –SSO, iar rapoartele de audit încheiate cuprind observaţiile/neconformităţile care
au fost remediate la termenele stabilite;
 efectuarea auditului extern de catre reprezentanţii Societăţii Romane pentru Asigurarea Calităţii SRAC -audit de Supraveghere I/noiembrie 2014/sucursalele societăţii, neînregistrandu-se
neconformităţi majore. Au fost identificate neconformiţi/observatii minore la unele sucursale
(Pucioasa, 1 Mai, Buzias) remediate în termenele stabilite în Raportul de audit/2014.
VIII. În domeniul administrativ



Efectuarea instructajului periodic, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de
urgenţă pentru personalul din cadrul sediului central al societăţii;
Efectuarea instructajului trimestrial pentru personalul angajat la sediul central al societăţii;
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Finalizarea operaţiunilor de inventariere, la nivel de societate;
Analiza necesarului de materiale pentru igienă, întreţinere şi curăţenie, papetărie, birotică, produse
protocol etc., precum şi achizitionarea acestora, ori de câte ori a fost necesar;
Întocmirea de note de intrare-receptie a bonurilor de consum şi a fişelor de magazie pentru
achiziţiile efectuate ;
Asigurarea necesarului de materiale consumabile pentru sediul central al societăţii şi participarea în
cadrul comisiei constituite pentru recepţia calitativă şi cantitativă a achiziţiilor efectuate ;
Asigurarea necesarului de materiale consumabile pentru sediul central al societăţii şi participarea în
cadrul comisiei constituită pentru recepţia calitativă şi cantitativă a achiziţiilor efectuate ;
Monitorizarea întreţinerii autoturismelor din cadrul sediului central (inspecţii tehnice periodice,
încheierea poliţelor RCA şi CASCO, asigurarea service-ului) ;
Deplasări auto urbane şi extraurbane (sucursale teritoriale) în funcţie de necesităţile societăţii ;
Verificarea şi intreţinerea aparaturii de lucru din cadrul sediului central (calculatoare, monitoare, fax,
imprimante, telefoane etc.) ;
Recepţionarea serviciilor de mentenanţă pentru aparatele de lucru din cadrul sediului central
conform contractelor incheiate;
Realizarea auditului intern privind Sistemul de management integrat - SMI, implementat şi menţinut
la nivelul societăţii, conform programului de audit intern, având drept obiectiv evaluarea conformării
faţă de cerintele celor patru standarde, activitate premergătoare auditului de supraveghere I din
decembrie 2014, efectuat de către auditorii externi – SRAC CERT ;
Coordonarea activităţii de curăţenie şi igienizare a spaţiilor de lucru în care îşi desfăşoară activitatea
personalul sediului central ;
Activităţile derulate în cadrul biroului administrativ au avut în vedere eficientizarea optimă a timpului
de lucru ;
Instruirea şi educarea personalului în domeniul SMM conform ISO 14001 - Sistem de Management
de Mediu şi monitorizarea gestiunii deşeurilor la nivelul sediului central.

IX. În domeniul auditului intern
În baza analizării riscurilor aferente fiecărei activităţi şi a Planului strategic de audit intern pentru perioada
2013-2015, cu respectarea prevederilor Legii nr.672/2002 în ceea ce priveşte identificarea activităţilor
auditabile, a fost elaborat şi actualizat Planul anual de audit intern pe anul 2014, înregistrat sub nr. 651 din
20.12.2013, respectiv, sub nr.391 din 29.04.2014, aprobat de către directorul general al societăţii,
respectând structura standard prevăzută de lege. La baza întocmirii acestora au stat etapele de
fundamentare materializate în următoarele: identificarea structurilor, a activităţilor din cadrul entităţii,
identificarea potenţialelor riscuri asociate, precum şi a zonelor vulnerabile ale sistemului de control ataşat,
stabilirea priorităţilor pentru activităţile ce vor fi auditate în fiecare an, începând cu activităţile care au
generat cel mai mare punctaj din analiza riscurilor. Planul strategic a fost aprobat de către directorul
general al societăţii. Obiectivele şi durata misiunilor de audit au fost stabilite în funcţie de fondul de timp
disponibil şi de numărul de personal.
Pentru anul 2014 au fost prevăzute prin planul anual de audit un număr de 3 misiuni de audit, realizate în
totalitate şi s-a realizat o misiune ad-hoc de control, la dispoziţia conducerii, la Sucursala Covasna, acţiune
comună cu CNPP.
Misiunile de audit au fost urmatoarele:« Modul de efectuare a încasărilor şi plăţilor în numerar prin casieria
unităţii –la sediul societăţii» ;« Evaluarea modului de implemetare a sistemului de control intern/managerial
la nivelul Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă « T.B.R.C.M. »-S.A.» ;
« Modul de realizare a obiectivului de investiţii “Baza de tratament, cantină şi spălătorie” şi înregistrarea
operaţiunilor aferente la Sucursala Buziaş » .
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Principalele obiective ale misiunilor de audit:
- Respectarea prevederilor legale şi ale reglementărilor interne în vigoareprivind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de efectuarea a încasărilor şi plăţilor prin casieria unităţii;
- Organizarea sistemului de control intern/managerial la nivelul societăţii;
- Modul de implementare a Standardelor de control intern/managerial;
- Aplicarea procedurilor interne privind achiziţiile şi derularea Programului de investiţii pentru atribuirea
contractulelor de achiziţie;
- Administrarea dosarului achiziţiei;
- Modul de efectuare a plăţilor privind investiţiile;
- Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind investiţia;
Riscurile inerente semnificative identificate
- Nerespectarea procedurilor interne şi a actelor normative în vigoare privind atribuirea contractului de
achiziţie de lucrări;
- Controlul intern nefuncţional,

Principalele recomandări formulate:

- Respectarea prevederilor Decretului nr. 209/1976;
- Completarea integrală a formularului Dispoziţie de încasare/plată către casierie;
- Exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor cuprinse în Cadrul general şi
aplicarea sigiliului asupra tuturor documentelor justificative.
- Respectarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al societăţii;
- Finalizarea elaborării şi aprobarea tuturor procedurilor operaţionale şi/sau de sistem cuprinse în Lista
activităţilor procedurabile care se desfăşoară în cadrul societăţii (sediu şi sucursale).
- Respectarea prevederilor procedurilor interne de achiziţii şi privind derularea Programului de investiţii;
Respectarea reglementările legale în vigoare privind semnarea contractelor de către persoanele
autorizate şi exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra tuturor contractelor.
- Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul sucursalelor, corespunzător cu
necesitatea de a se adapta la specificul activităţii de achiziţii/investiţii;
- Respectarea conţinutului obligatoriu al formularelor prevăzute în procedura de sistem privind derularea
Programului de investiţii.
În luna martie 2014 a fost efectuat un control tematic la Sucursala Covasna, acţiune comună de a Casei
Naţionale de Pensii Publice şi a Societăţii de Tratament Balnear şi Recupare a Capacităţii de Muncă
« T.B.R.C.M. » S.A., în urma căreia s-a întocmit o notă de constatare.
X. În domeniul economico-financiar
În conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009, Societatea a întocmit situaţia financiară a exerciţiului
financiar încheiat la 31.12.2014, aferentă perioadei 01.01.2014 -31.12.2014. Aceasta include:
 Bilanţul contabil;
 Contul de profit si pierdere;
 Notele explicative;
 Situaţia fluxurilor de trezorerie;
 Situaţia modificării capitalurilor.

Situaţia financiară a Societăţii a fost întocmită pe baza datelor din balanţa de verificare la 31.12.2014,
fiind în concordanţă cu reglementările contabile, conforme directivelor europene. Analizând situaţia
financiară la 31.12.2014, s-au constatat următoarele:
A. ACTIVELE SOCIETĂŢII au următoarele valori:
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Denumire indicator

la 01.01.2013

la 31.12.2014

a. Active imobilizate

108.445.032

107.685.966

b. Active circulante

20.453.350

21.452.408

c. Cheltuieli în avans
Total

64.815

101.568

128.963.197

129.239.942

B. CREANŢELE
Creanţele interne au fost înregistrate în cursul perioadei şi în situaţia financiară la valoarea
nominală, în valoare totală de 3.538.973 lei, compusă din creanţe comerciale în sumă de 228.399
lei, FNUASS în sumă de 321.376 lei, TVA de recuperat în sumă de 2.554.718 lei şi alte creanţe în
sumă de 434.480 lei.
Referitor la creanţe facem următoarele precizări:
-Creanţele reprezentând clienţi incerţi s-au constituit în luna decembrie 2014, provizioane privind
ajustări pentru depreciere: în sumă de 177.500 lei pentru clienţi in litigiu: CNPP, Casa de Pensii
Bucuresti, Casa de Pensii Arges (acţiune în judecată – dosar 94555/300/2014); în sumă totală de
17.404 lei pentru clienţi aflaţi în insolvenţă (CONIRED SA; Asociaţia Multiflora Hunedoara; Electrom
Instal; Eubau TECS.)
-De asemenea, se mentin provizionele pentru ajustări depreciere creanţe-clienţi constituite în anii
anteriori pentru pentru sucursalele Buziaş şi Olăneşti, în sumă de 231.440 lei, reprezentând sume de
încasat de la SFS GRUP SA, respectiv, SC Dolphin Royal Tour SRL, societăţi declarate în insolvenţă.
-FNUASS a devenit creanţă deoarece suma datorată de societate Casei de Sănătate pentru acest fond în
perioadele anterioare închiderii exerciţiului a fost mai mică decât cuantumul indemnizaţiilor de concediu
medical suportat din FNUASS. În fiecare lună societatea a depus cerere de restituire pentru suma
rămasă de recuperat.
-Pentru suma de 2.554.718 lei reprezentând TVA de recuperat, societatea a întocmit
documentaţia de rambursare în luna decembrie 2014, încasarea efectivă a sumei realizându-se în luna
februarie 2015.
C. DATORIILE
Datoriile societăţii sunt evaluate în bilanţ la valoarea nominală, în sumă totală de lei, reprezentând
datorii curente 5.681.842 lei.Datoriile comerciale reprezentate de obligaţiile de plată faţă de furnizori se
ridică la suma de 3.349.157 lei, cu scadenţa în anul 2015.

● garanţii - personal

Valoarea
Totală
- lei 3.349.157
1.002.263
452.631

● impozit salarii
● creditori diverşi
● alte datorii
TOTAL

171.218
21.059
685.007
5.681.335

Natura datoriilor
● datorii comerciale (furnizori)
● datorii faţă de personal şi asigurările sociale

din care,
cu termen de exigibilitate:
Sub un an
Peste un an
3.349.157
1.002.263
452.103
171.218
21.059
685.007
5.681.335

14

Datoriile faţă de personal, asigurările sociale şi impozit pe salarii reprezintă obligaţiile curente ale
societăţii neajunse la scadenţă până la 31.12.2014, datorii care au fost achitate în luna ianuarie 2015.
Alte datorii reprezintă: garanţii de buna execuţie constituite în baza contractelor de lucrări pentru furnizori
în sumă de 342.674 lei cu scadenţa la data recepţiei finale a lucrărilor; dividende de plătit CNPP cu termen
plată în anul 2015, taxa pe valoarea adaugată de plată, cu termen pe 25 ianuarie 2015.
D. CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI
Capitalurile proprii sunt în valoare totală de 120.510.241 lei având o crestere fata de anul 2013
cu
aproximativ 2.04 % faţă de anul 2013 , crestere influenţată de majorarea altor rezerve prin
repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2013, precum si de cresterea profitului net in
anul curent.
Structura acţionariatului la 31.12.2014 nu a suferit modificări, Casa Naţională de Pensii Publice este
unic acţionar. De asemenea, capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2014 nu prezintă modificări faţă de
31.12.2013. Acesta se prezintă astfel:
- lei Acţionar
Casa Naţională de Pensii Publice
Total

Capital

Nr. acţiuni

Pondere (%)

10.629.733

4.251.893

100 %

10.629.733

4.251.893

100 %

Precizăm ca valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,5 lei.
E. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Principalii indicatori prezentaţi în contul de profit şi pierdere au următoarele niveluri:
a. Profitul brut al exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2014 al societăţii
9.830.363 lei alcătuit astfel:

profit din activitatea de exploatare 9.689.582 lei

profit din activitatea financiară
140.781 lei

profit din activitatea extraordinară
0 lei
Impozitul pe profit aferent exerciţiului este de 1.784.196 lei

este în valoare de

b. Rezultatul net al exerciţiului
După deducerea impozitului pe profit şi înregistrarea provizionului pentru participarea salariaţilor la profit,
rezultă un profit net de 8.046.167 lei evidenţiat în contul de profit şi pierdere, urmând să fie preluată
la începutul exerciţiului financiar 2014 în contul 117 «Rezultatul reportat» , de unde urmează a fi
repartizat pe celelalte destinaţii legale, (respectiv: dividende pentru C.N.PP. în sumă de 4.323.084 lei şi
alte rezerve reprezentând surse proprii de finanţare în sumă de 3.723.083 lei). În conformitate cu Ordinul
nr. 3055/2009 evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după aprobarea
repartizării profitului de către adunarea generală a acţionarilor, prin înregistrarea sumelor reprezentând
dividende cuvenite acţionarilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
Având în vedere faptul că societatea are pe rol o serie de litigii în curs a fost necesară constituirea unor
provizioane pentru litigii în sumă de 320.171 lei (pentru Sucursala Covasna, în litigiu cu SANITAS Covasna
pentru suma de 16.485 lei; pentru sucursala Buziaş, în litigiu cu Fondul Cultural Buziaş pentru suma de
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220.304 lei; pentru sediu, în litigiu cu Nistor Ştefan, 68.382 lei; pentru sucursala Moneasa, în litigiu cu
Gavra, 15.000 lei).
În cursul anului 2014 au fost anulate provizioane constituite în anii anteriori în sumă de 2.536.194 lei
pentru Sucursala Olăneşti, în litigiu cu Popovici Smaranda (valoarea reprezentând suprafaţa de teren de
2.200 mp solicitată a fi restituită în natură).
Analitic, rezultatele Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă aferente
exerciţiului financiar 2014, comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli prognozat se prezintă astfel:

-leiIndicator

Prognozat

Realizat

An 2014

An 2014

Indice de realizare
%



cifra de afaceri

80.485.000

71.389.465

88.69

●

venituri totale

80.784.000

71.746.131

88.81



cheltuieli totale

76.189.000

61.915.768

81.26



profit brut

4.595.000

9.830.363

213,93%

F. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Analizând cifra de afaceri (obţinută din activitatea de bază a societăţii, respectiv prestarea de servicii
hoteliere, de restaurant şi de tratament balnear pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public de
pensii, beneficiari ai biletelor de tratament balnear eliberate de casele teritoriale de pensii, precum şi
pentru turiştii ocazionali) se observă o scădere a acesteia cu 11.31 % faţă de bugetul prognozat,
scădere datorată finalizării investiţiei de la Sucursala Buziaş în luna octombrie 2014, nu în luna iulie
cand a fost programat şi nerealizării veniturilor estimate pentru sezonul estival.
Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli prognozat, nivelurile principalilor INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI realizaţi în anul 2014 se prezintă astfel :
- veniturile totale au fost realizate în proporţie de 88,81 % acoperirea capacităţilor de
cazare fiind în proporţie de 80,92%;
- Veniturile financiare au scăzut cu 52,81% faţă de cele realizate in anul 2013, datorită
reducerii nivelului dobânzilor bancare practicate de BCR în anul 2014.
- numarul de bilete de tratament balnear valorificate a crescut de la 37.267 in anul
2013 la 46.881 în anul 2014 (+25,79%).
- profitul brut realizat a inregistrat o creştere faţă de nivelul prognozat, de la 4.595.000
lei, cât a fost prognozat pentru anul 2014, la 9.830.363 lei (+213,93%), ceea ce a determinat
obţinerea unei rentabilităţii economice (profit brut/ capitaluri proprii) de 8,15 % în anul 2014.
- rata profitului din exploatare (profit brut din exploatare/cifra de afaceri*100) pentru anul
2014 este de 13,77%.
Aceste rezultate au fost obţinute cu un număr mediu de salariaţi în anul 2014 de 623 persoane,
realizându-se o productivitale a muncii de 115 mii lei/salariat, faţă de 111 mii lei, indicator programat
prin bugetul anului 2014.
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Prezentăm in continuare principalii indicatori economico-financiari :
Indicatori financiari
0
a)
Indicatori de lichiditate
· Indicatorul lichidităţii curente
· Indicatorul lichidităţii imediate
b) Indicatori de risc
· Indicatorul gradului de îndatorare
c)
Indicatori de activitate
· Viteza de rotaţie a stocurilor
· Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi

d)

e)

U/M
1

2013
2

2014
3

ori
ori

3,96
3,70

3,78
3,66

%

0

0

ori
Zile

100,52
2,85

251,24
3,17

· Viteza de rotaţie a creditelor – furnizor

Zile

18,71

17.12

· Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
Indicatori de profitabilitate
· Rentabilitatea capitalului angajat
· Marja brută din exploatare
· Productivitatea muncii
Indicatori privind rezultatul pe acţiune
· Rezultatul pe acţiune

ori

0,58

0,66

%
%
Lei/ pers.

0,06
2,88
102,800

0,07
13,77
115000

1,26

2,3

lei

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari (indicatorul lichidităţii curente, indicatorul
lichidităţii imediate, indicatorul gradului de îndatorare, indicatorii de gestiune, indicatorii de
profitabilitate şi indicatorii privind rezultatele pe acţiune), rezultată că situaţia financiară a
Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.”-S.A.
este foarte bună, fiind asigurate condiţiile necesare începerii activităţii în anul 2015 şi garanţia
menţinerii unor niveluri ridicate ale indicatorilor economico- financiari.
Rata profitului(profit brut/ cifra de afaceri x 100) de 13,77% arata eficienta deosebita a societatii, in
conditiile in care productivitatea muncii (venituri totale din exploatare/numar mediu de salariati) a
fost de 114.864 lei/salariat fata de 111.000 lei/salariat prognozat, iar cheltuielile la 1000 lei venituri
(cheltuieli totale/venituri totale*1000) au fost de 862,98 lei fata de 943 lei prognozat.
G. POLITICILE CONTABILE UTILIZATE
Situaţiile financiare ale Societatii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacitaţii de Munca
T.B.R.C.M.. S.A au fost elaborate pe baza principiilor şi politicilor contabile prezentate în continuare.
Fundamentele elaborării situaţiilor financiare
Situaţiile financiare ale societăţii, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014, au fost întocmite în
conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene.
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Bazele contabilităţii
Situaţiile financiare ale societăţii au fost exprimate în lei. Societatea întocmeşte situaţiile financiare în
conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată mai sus. Acestea au la bază datele şi informaţiile ce au
fost înregistrate în documentele contabile, conform reglementărilor legale în vigoare şi în concordantă cu
principiul continuităţii activităţii şi cel al costului istoric.
Continuitatea activităţii
Variaţia politicilor economice curente implementate în condiţii real operaţionale, fac posibilă apariţia unor
modificări imprevizibile, considerabile în ceea ce priveşte intrările viitoare de numerar. Cu toate acestea,
se consideră că nu exista riscuri majore care să determine societatea să nu-şi continue
activitatea în viitorul previzibil (minim 1 an), prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe
baza principiului continuităţii activităţii.
Convenţia costului istoric
Toate evenimentele, tranzacţiile şi soldurile au fost reflectate în documentele contabile şi în situaţiile
financiare la costuri istorice, respectiv la costurile de la data înregistrării acestora.
Contabilitatea deprecierii imobilizărilor
Activele societăţii nu sunt înregistrate în contabilitate la o valoare care să depăşească valoarea lor
recuperabilă. Valoarea recuperabilă reprezintă suma maximă dintre valoarea justă şi valoarea de utilizare.
Stocuri
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei, precum şi celelalte costuri suportate pentru a
aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc în prezent.
Numerar şi echivalente de numerar
Aceste active au fost înregistrate în bilanţ la cost ca valori monetare.

Creanţe comerciale
Creanţele comerciale au fost înregistrate la valoarea realizabilă previzibilă, care este suma iniţial
facturată.
Datorii
Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.
Subvenţii
Subvenţiile primite se recunosc ca venit, pe o baza sistematică, pe măsura înregistrării cheltuielilor aferente
pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. Subvenţiile pentru investiţii, inclusiv subvenţiile
nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii şi se recunosc în bilanţ ca venit
amânat (cont 4751”Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”).
Instrumente financiare
Instrumentele financiare înregistrate în bilanţ includ numerarul şi echivalentele acestuia, creanţele şi
datoriile comerciale, alte active şi datorii pe termen scurt.

18

Impozitare
Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului contabil din situaţiile financiare,
ajustat conform legislaţiei româneşti referitoare la impozitul pe profit (16,0 %) pentru profiturile realizate
din vânzarea produselor şi serviciilor.
Recunoaşterea veniturilor
Veniturile din vânzări au fost înregistrate în momentul în care bunurile sunt livrate la client şi/sau
serviciile au fost prestate, la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount - urile oferite şi
TVA.
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri, reprezintă veniturile realizate din vânzarea produselor finite, mărfurilor şi prestarea
serviciilor, în conformitate cu reglementările elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează ca
urmare a activităţii de bază (activitate hotelieră şi restaurant, servicii de tratament balnear). Principalul
client, este Casa Naţională de Pensii Publice având în vedere faptul că, obiectul principal de activitate al
SC "T.B.R.C.M." SA îl constituie realizarea programului C.N.P.P. privind tratamentul balnear şi de
recuperare a capacităţii de muncă, prin asigurarea de servicii hoteliere, de restaurant şi tratament balnear
pentru pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, beneficiari ai biletelor de tratament balnear
eliberate de casele teritoriale de pensii.
Costurile îndatorării
Societatea nu are credite bancare.

H. ALTE INFORMAŢII
a) Situaţia principalilor indicatori economico-financiari se prezintă după cum urmează:
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Cifra de afaceri in anul 2014
Nr. crt.

Sucursala

Cifra de afaceri

1
2
3
4

1 Mai
Amara
Covasna
Olanesti

11.648,65
8.665,29
7.523,35
7.101,16

5

Geoagiu Bai

5.512,14

6
7
8
9
10
11
12
13

Sarata M.
Pucioasa
Lacu Sarat
Nicolina
Moneasa
Buzias
Bala
Bizusa

4.967,70
4.904,02
4.388,90
4.087,35
3.756,95
3.706,33
3.310,81
1.800,11

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2013-2014
71,389.46

75,000.00

70,000.00

62,683.02

65,000.00

60,000.00
55,000.00

2013

2014
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Profit brut
Nr. crt.
Sucursala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Covasna
1 Mai
Geoagiu
Olanesti
Amara
Nicolina
Pucioasa
Sarata M.
Moneasa
Bala
Lacu Sarat
Bizusa
Buzias

Profit brut
2.122,78
1.329,12
888,12
887,51
880,05
828,45
698,67
628,37
464,27
453,42
293,49
164,58
-392,28

Profit brut in anul 2014
2,500.00
2,000.00
1,500.00

1,000.00
500.00
0.00
500.00

Evolutia profitului brut al societatii
in perioada 2013-2014
10,000.00

7,713.99

9,830.36

5,000.00
0.00
2013

2014
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Rata profitului (profit brut/cifra de afaceri x 100)
Nr.
crt.

Sucursala

Rata profitului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Covasna
Nicolina
Geoagiu
Pucioasa
Bala
Sarata M.
Olanesti
Moneasa
1 Mai
Amara
Bizusa
Lacu Sarat
Buzias

28,12
20,27
16,01
14,14
13,70
12,65
12,50
12,36
11,41
10,16
9,14
6,69
-10,58

Rata profitului in anul 2014
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
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Productivitatea muncii

(venituri totale din exploatare/număr mediu de salariaţi)
Nr.
crt.

Sucursala

Productivitatea
muncii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 Mai
Nicolina
Lacu Sarat
Buzias
Amara
Geoagiu
Covasna
Pucioasa
Olanesti
Sarata M.
Bala
Bizusa
Moneasa

173,40
155,00
151,68
129,82
129,39
120,53
109,60
106,74
106,20
92,12
85,63
80,92
75,63

Productivitatea muncii in anul 2014
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
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Câştigul mediu brut lunar/salariat

(raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi)

Nr.
crt.

Sucursala

Castig salarial mediu
brut lunar/salariat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bizusa
Olanesti
Pucioasa
Covasna
1 Mai
Buzias
Geoagiu
Nicolina
Sarata M.
Amara
Moneasa
Bala
Lacu Sarat

1.885,00
1.855,00
1.843,00
1.810,00
1.809,00
1.770,00
1.760,00
1.753,00
1.745,00
1.713,00
1.657,00
1.525,00
1.420,00

Castigul salarial mediu brut lunar/salariat
2.000,00
1.800,00
1.600,00
1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00

400,00
200,00
0,00
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Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale x 1000)

Nr.
crt.

Sucursala

Cheltuieli totale
la 1000 lei venituri
totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Covasna
Nicolina
Geoagiu
Pucioasa
Bala
Olanesti
Sarata M.
Moneasa
1 Mai
Amara
Bizusa
Lacu Sarat
Buzias

718,69
797,32
840,59
858,88
863,1
875,16
875,17
876,51
886,14
898,7
908,84
933,61
1104,7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale in anul
2014
1200
1000
800

600
400
200
0
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Gradul mediu de ocupare a capacităţii de cazare

Nr.
crt.

Sucursala

Gradul mediu de
ocupare a capacitatii
de cazare

8
4
5
1
3
12
6
9
10
7
11
13
2

Nicolina
Lacu Sarat
Covasna
Sarata M.
Olanesti
1 Mai
Bizusa
Geoagiu
Pucioasa
Buzias
Moneasa
Bala
Amara

100,89
97,34
93,44
92,09
91,43
91,37
87,68
83,34
82,49
70,53
68,2
57,94
57,54

Gradul mediu de ocupare a capacitatii de cazare
120
100
80

60
40
20
0
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Ponderea veniturilor din alte activităţi faţă de total venituri din bilete de tratament emise de
CNPP

Nr.
crt.

Sucursala

1
2
3

Sarata M.
Amara
Olanesti
Lacu
Sarat
Covasna
Bizusa
Buzias
Nicolina
Geoagiu
Pucioasa
Moneasa
1 Mai
Bala

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ponderea
veniturilor
din alte
activitati in
veniturile din
bilete
31,55
26,67
13,49
9,74
7,73
7,16
7,09
5,12
4,95
4,73
4,49
4,42
2,29

Ponderea veniturilor din alte activitati in veniturile
din bilete in anul 2014
35

30
25
20
15
10
5
0
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Active totale
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sucursala

Active totale

Amara
1 Mai
Covasna
Olanesti
Pucioasa
Geoagiu
Moneasa
Sarata M.
Nicolina
Bala
Buzias
Lacu
Sarat
Bizusa

14.678,92
13.792,17
9.241,01
9.087,50
7.743,09
7.636,24
6.766,05
6.162,55
5.775,30
5.771,37
5.336,84
3.628,41
2.038,44

Active totale in anul 2014
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00

6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
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Rata rentabilităţii economice a activelor (profit brut/activ total*100)

Nr.
crt.

Sucursala

Rata rentabilitatii
economice a
activelor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Covasna
Nicolina
Geoagiu
Sarata M.
Olanesti
1 Mai
Pucioasa
Lacu Sarat
Bizusa
Bala
Moneasa
Amara
Buzias

22,97
14,34
11,55
10,20
9,77
9,64
8,96
8,09
8,07
7,86
6,86
6,00
-7,35

Rata rentabilitatii economice a activelor in anul 2014
25,00

20,00
15,00
10,00

5,00
0,00
5,00

10,00

Director General,
Anton Toni SMÂDU

Director General Adjunct,
Liviu GHIOCEL
Director economic,
Viorica TUREAC
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