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1. PREZENTAREAăSOCIET II 

 
S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în  str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu,  jude ulă

Gorjăesteăoăsocietateăcomercial ăpeăac iuni,ă înfiin at ăprinăexternalizareaăactivit iiă ădeă asisten ă

medical ă continuaă iă deă urgen ă  din cadrul fostei S.N.L.  Oltenia S.A. Tg-Jiu,  la data de 

12.08.2002, având la data de 31.12.2014 un capital social  deă630.000ă ă lei,ă ădinăcareă înănatur ă

107.500ăleiăşiăînănumerară522.500ăleiăăreprezentândăăunănum rătotalădeă6.300ăac iuniăcuăoăvaloare 

nominal ădeăăă100ălei/ăac iune. 

         1.1. AC IONARIAT 

Participareaăac ionarilorălaăcapitalulăsocialăalăsociet iiăseăprezint ădup ăcumăurmeaz :  

a) SOCIETATEAă COMERCIAL ă COMPLEXULă ENERGETICă OLTENIAă SA,   

de ine aport la capital 612.500 lei, reprezentând 6.125 ac iuniă aă100ă leiă fiecare,ă avândă cotaădeă

participareălaăbeneficiiăşiăpierderiă97,22%. 

    b) FEDERA IAăNA IONAL ăMINEăENERGIE,   de ine aport la capital 2.500  lei, 

reprezentând 25 ac iuni,ăcuăvaloareaădeă100ăleiăfiecare,ăavând cota de participareălaăbeneficiiăşiă

pierderi de  0,395 %. 

    c) UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, de ine aport la capital                          

2.500  lei, reprezentând 25ăac inui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficiiăşiăpierderi de 0,395 %. 

    d) SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, de ineă  aport la capital 2.500 lei, 

reprezentând 25ăac iuni,ăcuăvaloareaădeă100 leiăfiecare,ăavândăcotaădeăparticipareălaăbeneficiiăşiă

pierderi de 0,395 %. 

    e) SINDICATUL LIBER E.M.C. RO IA, de ineăaport la capital 2.500 lei, reprezentând 

25ă ac iuni,ă cuă valoareaă deă 100ă leiă fiecare,ă avândă cotaă deă participareă laă beneficiiă şiă pierderiă deă

0,395 %. 

   f) SINDAICATULă LIBERă CARIERAă RO IU A, de ine aport la capital 1.300 lei,  

reprezentând 13ăăac iuni,ăcuăvaloareaădeă100ăăleiăfiecare,ăăavândăcotaădeăparticipareălaăbeneficiiăşiă

pierderi de 0,21 %. 

  g) SINDIACTUL LIBER CARIERA LUPOAIA, de ineă aport la capital 1.200 lei,  

reprezentând 12ăac iuni,ăcuăvaloareaădeă100ăăleiăfiecare, având cota de participare la beneficiiăşiă

pierderi de 0,20 %. 

  h) SINDICATULăSLARIA ILORăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A.,ăde ineă  aport la capital 

5.000 lei,  reprezentând 50 ac iuni,ăcuăvaloareaădeă100ăă leiăfiecare,ăavândăcotaădeăparticipareălaă

beneficiiăşiăpierderiădeă0,79ăș. 
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1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690,ă esteă deă “ Alteă activit iă

referitoareălaăs n tateaăuman ”,ăsocietateaădesf şurândăşiăalteăactivit iăsecundare,ăprecum: 

  Activit iădeăpsihologia munciiă iăorganiza ional ; 

  Activit iădeăpsihologia în transporturi; 

  Activit iădeăpsihologiaăap r riiăşiăsiguran eiăna ionale; 

  Activit iădeăfizic ămedical ; 

  Activit iădeăfiziokinetoterapie; 

  Activit iădeăătransportămedicalizatăăprespitalicesc; 

   Activit iădeăcultur ăfizic ămedical ; 

 Activit iădeăasisten ăămedical ăspecializat ă– control medical periodic; 

  Activit iădeăasisten ămedical ădeăîngrijiriălaădomiciliu. 

 În perioada 01.01.2014 - . . , a tivitatea so ietăţii a ur ărit efe tuarea de servi ii 

u efi ie ţă e o o i ă ridi ată, de alitate şi are să satisfa ă eri ţele e efi iarilor. 

Activitateaă societ iiă seă desf şoar ă atâtă înă jude ulă Gorj,ă câtă şiă înă jude eleă Vâlceaă şiă

Mehedin i,ăfiindăstructurat ăşiăorganizat ăteritorialăînăfunc ieădeăbeneficiari. 

Peă lâng ă Complexulă Energetic Olteniaă SA,ă înă calitateă deă clientă tradi ional,ă societateaă

colaboreaz ăşiăcuăalteăinstitu ii: 

 ACS Autocorex 

 AJOFM Gorj 

 Anima Speciality Medical Services 

 CasaădeăAsigur riădeăS n tateăGorj 

 Clubul  Sprtiv Energia Rovinari 

 Clubul Sportiv  Pandurii Lignitul Tg-Jiu  

 Direc iaăJude ean ăpentruăSportă iăTineret 

 Federa iaăRomân ădeăAtetism 

 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 

 Liceul Tehnologic Bîlteni 

 SC Lotus SA 

 SC Macofil SA 

 SC Minprest Serv SA 

 Prim riaăB le ti 

 Prim riaăUrdariă 
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 SCăPorspec iuniăSA 

 SC Edilitara SRL 

 SC  Scaibag SRL 

 coalaăGimnazial ăăPolovragiăă 

 

1.3 . PREZENTAREA ACTIVELOR SOCIET II 

Societatea de ine la data de 31.12.2014 în patrimoniuăurm toarele: 

A. Active Imobilizate 

- Imobiliz riănecorporaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-       32.596 lei 

- Imobiliz riăcorporale                                       -  1.195.141 lei 

Total active imobilizate                                 -  1.227.737 lei 

B. Active circulante 

- Stocuri                                                              -       41.878 lei 

- Creante                                                             -  1.053.667 lei 

- Casaă iăconturiălaăbanciăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă-      595.529 lei 

Total active circulante                                   -   1.691.074 lei 

 

1.4. RESURSE UMANE 

       Num rulădeăsalaria iă  sfârşitulăanuluiă2014,ăînăcadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 135 de 

salaria i,ă dină careă ă cuă contractă suspendată pentruă cre tereă copilă 5ă salaria i,ă deta a iă ă 1ă salariată ,ă

concediuă f r  salariu 1 salariat. Laăsfâr itulă ă anuluiă2014ăS.C.ăMedservăMinăS.A.ă î iădesf uraă

activitateaăcuăunănum rădeă128ădeăsalaria i. 

     Pondereaăpersonaluluiăpeăstructuraădeăorganizareăaăsociet ii,ăînănum rulătotalădeăsalaria iăesteă

prezentat ăînătabelulădeămaiăjos: 

Nr. 

crt 
Structuraăfunc ional ă Unitateădeăm sur  

Nr. personal la 

31.12.2014 

Ponderea în 

total personal  
1 Personal de conducere Nr. pers 2 1,48 

1 Perosnal Tesa –operativ sediu Nr. pers 18 13,33 

2 
Compartiment zonal Tg-Jiu, 
Rovinari,Vâlceaă iăpsihologică Nr. pers 64 47,42 

3 
CompartimentăzonalăăMotru,ăJil ,ă

Mehedin iă iăpsihologic 
Nr. pers 44 32,59 

4 
Deta ati,ăconcediuăcre tereăcopil,ă

concediu f r ăsalariu  
Nr. pers 7 5,18 
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Reprezentareaăgrafic ăaăstructuriiădeăpersonalăesteăprezentataăinăfiguraădeămaiă
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Înăceeaăceăpriveşteăanalizaăproductivit iiămunciiăşiăaăcâştiguluiămediuărealizat la nivelul 

S.C.  Medserv Min S.A.ăînăanulă2014ăsitua iaăseăprezint ăastfel: 

 Venituri din 
exploatare 

Num ră
mediu 

personal Fond salarii 
Câ tigămediuă

lunar 
Productivitatea 

muncii 
P R P R P R P R P R 

5.661 4.561,10 134 129 2.429 2.374 1510 1533,60 42,20 35,40 

 

2. CONSILIUL DE ADMINISTRA IE 

 
   2.1. CONSILIUL DE ADMINISTRA IE 

 Membriiă Consiliuluiă deă Administra ieă suntă aleşiă înă Adunareaă General ă aă Ac ionarilor,ă

legalăconvocat ăşiăconstituit ăconformăcerin elorălegaleăprev zuteădeăLegeaănr.31/1990ăşiăînăactulă

constitutivăactualizatăalăsociet ii. 

 Laă dataă emiteriiă prezentuluiă raport,ă componen aă Consiliuluiă deă Administra ieă esteă

urm toarea: 

- Cosneanu Lavinia – pre edinteă 

- St noiuăViorelăă– membru  

- Pantelimon Manta   - membru 

- Borcan Marius - membru 

- Nea ăGheorgheă  - membru 



7 
 

2.2. ACTE DE NUMIRE / REVOCAREăEMISEăDEăC TRE ADUNAREA GENERAL ăAă

AC IONARILOR 

 La data de 31.01.2014,ăprinăhot râreaăAdun riiăGeneraleăOrdinare aăAc ionarilorănr.ă1, 

a fost revocatădomnulăMih il ăVirgilădinăfunc iaădeăpre edinteăalăConsiliuluiădeăAdministra ieăă iă

aă fostă numită domnulă Milosteanuă Gheorgheă înă func iaă deă ă pre edinteă aă Consiliuluiă deă

Administra ie al S.C. Medserv Min S.A. . 

  Astfel,ă Consiliulă deă Administra ieă ală S.C.Medserv Min S.A.,ă aveaă urm toareaă

componen :ă  

- Milosteanu  Gheorghe – pre edinteă 

- Cosneanu Lavinia – membru  

- St noiuăViorelăă- membru 

- Temelescu Viorel - membru 

- undreaăOctavianăAugustină- membru 

  La data de 03.04.2014,ăprinăhot râreaăAdun riiăGeneraleăOrdinareăaăAc ionarilorănr.ă3, 

a fost revocat domnul Temelescu Viorel dinăfunc iaădeămembruăalăConsiliuluiădeăAdministra ieă iă

aăfostănumităădomnulăPantelimonăMantaăînăfunc iaădeămembruăalăConsiliuluiădeăAdministra ieăală

S.C. Medserv Min S.A. . 

 Astfel,ă Consiliulă deă Administra ieă ală S.C.ă Medserv Min S.A.,ă aveaă urm toareaă

componen :ă  

- Milosteanu  Gheorghe – pre edinteă 

- Cosneanu Lavinia – membru  

- St noiuăViorelăă- membru 

- Pantelimon Manta  - membru 

- undreaăOctavianăAugustină– membru 

 

 La data de 21.07.2015, prinăhot râreaăAdun riiăGeneraleăOrdinareăaăAc ionarilorănr.ă10,  

a fost revocat: 

   - domnulă undreaă Octaviană Augustină ă dină func iaă deă membruă ală Consiliuluiă deă

Administra ieă iă aă fostănumită ă domnulăBorcanăMariusă  înă func iaădeămembruăalăConsiliuluiădeă

Administra ieăalăS.C.ăMedservăMinăS.A.ă   

   - domnul  Milosteanu Gheorghe dinăfunc iaădeăpre edinteăalăConsiliuluiădeăAdministra ieă

ală S.C.ă Medservă Mină S.A.ă iă aă fostă numită domnulă Nea ă Ghergheă înă func iaă deă membruă ală

ConsiluluiădeăAdministra ieăalăS.C.ăMedservăMinăS.A.ă iăaăfostănumit ădoamnaăCosneanuăLaviniaă

înăfunc iaădeăpre edinteăalăConsiluluiădeăAdministra ieăalăS.C. Medserv Min S.A:   



8 
 

      Astfel,ă Consiliulă deă Administra ieă ală S.C.ă Medservă Mină S.A.,ă aveaă urm toareaă

componen :ă  

- Cosneanu Lavinia – pre edinteă 

- St noiuăViorelăă– membru  

- Pantelimon Manta   - membru 

- Borcan Marius - membru 

- Nea ăGheorgheăăă- membru 

       Astfel,ălaădataăemiteriiăprezentuluiăraport,ăConsiliulădeăAdministra ieăalăS.C.ă  Medserv Min 

S.A.,ăareăurm toareaăcomponen :ă  

- Cosneanu Lavinia – pre edinteă 

- St noiuăViorelăă– membru  

- Pantelimon Manta   - membru 

- Borcan Marius - membru 

- Nea ăGheorgheăăă- membru 

 
2.3. COMITETE CONSULTATIVE ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE 

Înă cadrulă Consiliuluiă deă Administra ieă ală S.C.ă Medserv Min S.A.ă suntă constituiteă şiă

func ioneaz ădou ăcomiteteăconsultative - Comitetul deănominalizareă iăremunarareăă iăăComitetulă

de audit,  înăconformitateăcuăprevederileăart.ă34ăalin.ă4ădinăOrdonan aădeăUrgen ănr.ă109ă/ă2011ă

cuămodific rileăulterioareărespectivăcomitetulădeănominalizareăşiăremunerareăşiăcomitetulădeăaudit.ă 

Comitetele men ionateăauăfostăconstituiteăprinăhot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă2ă

din data de 19.02.2014. 

 Comitetulă deă nominalizareă şiă remunerare esteă ună comitetă permanent,ă cuă func ieă

consultativ ,ă constituită înă cadrulă Consiliuluiă deă Administra ieă şiă areă atribu iiă deă evaluare,ă

consultareă şiă elaborareă deă propuneriă înă domeniulă nominaliz riiă membriloră pentruă func iiă deă

conducere,ăprecumăşiăaăremuner riiăacestora. 

Atribu iileăComitetuluiădeăNominalizareăşiăRemunerareăsuntăreglementateădeăart.ă34ăalin.2ă

deă c treă prevederileă Ordonan eiă deă Urgen ă nr.ă 109ă /ă 2011ă cuă modific rileă ulterioare,ă iară laă

constituireăauăfostăprev zuteăurm toareleăatribu iiăprincipale: 

1.ă identificareaă criteriiloră şiă obiectiveloră privindă oriceă schemeă deă remunerareă peă bazaă deă

performan ă (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / 

directoriăexecutiviăşiăpersonal,ăfiindăautorizatădeăc treăConsiliulădeăAdministra ieăs ăsoliciteăoriceă

informa iiăpeăcareăleăconsideraănecesareăînăscopulăîndepliniriiăatribu iilor sale; 

2.ăurm rireaăcorel riiăremunera iilorăpropuseăcuăperforman ăpeătermenămediuăşiălung; 
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3.ă nominalizareaă deă candida iă pentruă posturileă deă conducereă (membriiă aiă Consiliuluiă deă

Administra ie,ăDirector); 

4.ă identific ă criteriiă deă selec ieă careă includ,ă celă pu in,ă dară f r ă aă seă limitaă laă aceasta,ă oă

experien aă relevant ă înă consultan ă înă managementă şiă înă activitateaă deă conducereă aă unoră

întreprinderiăpubliceăoriăsociet iădinăsectorulăprivat; 

5.ăformuleaz ăpropuneriăpentruăfunc iileădeăadministrator; 

6. elaboreaz ăşiăpropuneăConsiliuluiădeăAdministra ieăproceduraădeăselec ieăaăcandida iloră

pentruămembriiăCAăşiăpentruăfunc iaădeădirectorăsauăpentruăoriceăalteăfunc iiădeăconducere; 

7.ărecomand ăConsiliuluiădeăAdministra ieăcandida iăprivindăfunc iileădeămembrii; 

8.ă asist ă Consiliulă deă Administra ieă înă îndeplinireaă atribu iiloră propriiă deă supraveghere,ă

analiz ă şiă evaluareă aă politiciloră deă personală raportateă laă condi iileă actualeă deă peă pia aă for eiă deă

munc ăspecific ăactivit iiăsociet ii; 

9.ă identific ă criteriiă şiă obiectiveă necesareă întocmiriiă schemeiă deă remunerareă peă baz ă deă

performan ; 

10.ăelaboreaz ăpoliticaădeăremunerareăpentruăDirector; 

11.ăsolicit ăConsiliuluiădeăAdministra ieăs ăsupun ăaprob riiăA.G.A.ăpoliticaădeăremunerare,ă

aplicabil ăînăstabilireaăremunera ieiămembrilorăConsiliuluiădeăAdministra ie,ăjustificat ăînăraportădeă

îndatoririleăspecifice,ăatribu iileăacestoraăînăcadrulăunorăcomiteteăconsultative,ănum rulădeăşedin e,ă

obiectiveleăşiăcriteriileădeăperforman ăstabilite; 

12.ă înă scopulă îmbun t iriiă cunoştin eloră privindă activitateaă societ iiă şiă aă actualiz riiă

permanenteăaăcompeten elorăprofesionaleăaleăDirectorului,ăelaboreaz ăinform riănecesareăacestoraă

înăprocesulăaplic riiăcelorămaiăbuneăpracticiădeăguvernan ăcorporativ ; 

13.ăelaboreaz ăşiăprezint ăA.G.A.ăcareăaprob ăsitua iileăfinanciareăanuale,ăunăraportăanualăcuă

privireălaăremunera iileăşiăalteăavantajeăacordateădirectorilor,ăînăcursulăanuluiăfinanciar; 

14.ăînainteaz ătrimestrialăConsiliuluiădeăAdministra ieărapoarteăasupraăactivit ii. 

ComitetulădeăNominalizareăşiăRemunerareăesteăformatădinătreiămembriiăaiăConsiliuluiădeă

Administra ie. 

Laădataădeă01.01.2014ăcomponen aăConsiliuluiădeăAdministra ieăeraăformat ăădină:  

- Mih il ăVirgilă– pre edinteă 

- Cosneanu Lavinia – membru  

- St noiuăViorelăă- membru 

- Temelescu Viorel - membru 

- undreaăOctavianăAugustină- membru 

La data de 31.01.2014 dl Milosteanu Gheorghe  a fost numit pre edinte al                                     
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ConsiliulădeăAdministra ieă. 

La data de 31.12.2013, Comitetul de nominalizare şiăremunerareăînăcadrulăConsiliuluiădeă

Administra ieăavea  componen :ăCosneanuăLavinia,ăVasileăIoanăViorelă,ăSt noiuăViorel. 

Componen aămen ionat ăanteriorăs-aămen inutăpân ălaădataădeă 17/02.07.2014  dat ălaăcareă

prin Hot râreaă Adun riiă Generaleă Ordinareă aă Ac ionariloră nr. 3/03.04.2014 a fost revocat din 

func iaă de membru  pre edinteă al Consiliuluiă deă Administra ieă ală S.C.ă Medserv Min S.A.,  

domnul Temelescu Viorel, numindu-seă înă func iaă de membru al Consiliuluiă deă Administra ieă

domnul Pantelimon Manta. Astfelă prină Hot râreaă nr.ă 17/02.07.2014 a Consiliului de 

Administra ie s-aămodificatăcomponen aăcomitetuluiădeăănominalizareă iăremunerareăacestaăfiindă

format din: CosneanuăLavinia,ăMantaăPantelimonă iăSt noiuăViorel. 

 Comitetulă deă Nominalizareă şiă Remunerareă areă înă prezentă componen aă stabilit ă prină

hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă17  din data de 02.07.2014, respectiv:  

- Cosneanu Lavinia  

- Manta Pantelimon 

- St noiuăViorelă  

Comitetulă deă Nominalizareă şiă Remunerareă aă întocmită Raportulă Comitetuluiă deă

Nominalizareă şiăRemunerareăpentruăanulă2014,ă înregistrată laă registraturaăS.C. Medserv Min S.A. 

sun br. 1214/24.02.2015. 

 Comitetul de audit esteă ună comitetă permanentă şiă independent,ă constituită înă cadrulă

ConsiliuluiădeăAdministra ie,ăavândărolulădeăaăasistaăConsiliulădeăAdministra ieăalăS.C.ăMedserv 

Min  S.A.ăînăîndeplinireaăresponsabilit ilorăpropriiădeăsupraveghereăpentruăprocesulădeăraportareă

financiar ,ă raportareădeămanagement,ă sistemulăcontroluluiă intern,ăprocesulădeăaudit,ă şiăprocesulă

organiza ionalădeămonitorizareăaăconformit iiăcuălegile,ăregulamenteleăşiăcodulădeăconduit .ă 

Atribu iileăComitetuluiădeăAudităsuntăreglementateădeăart.ă34ăalin. 3ăOrdonan a deăUrgen ă

nr. 109/2011ăcuămodific rileăulterioare,ăprecumăşiăcuăceleăprev zuteădeăart.ă47ădin Ordonan aădeă

Urgen ă nr.ă 90/2008ă cuă modific rileă ulterioare,ă iară laă constituireă auă fostă prev zuteă urm toareleă

atribu iiăprincipale : 

1.ăsupraveghereaăactivit iiădesf şurateădeăauditoriiăinterniăşiăauditoriiăfinanciari; 

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administra ieăaăpropunerilorăprivindănominalizareaă

auditoruluiă financiară extern,ă ă urmândă caă nominalizareaă s ă fieă supus ă spreă aprobareă Adun riiă

GeneraleăaăAc ionarilor; 

3.ă revizuireaă şiă aprobareaă sfereiă deă cuprindereă aă auditului,ă precumă şiă frecven aă

angajamentelor de audit; 
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4.ăasigurareaărela ieiăcuăauditorulăfinanciarăalăsociet ii,ăînăsensulăprimiriiăplanuluiădeăaudită

şiăanalizareaăconstat rilorăşiărecomand rilorăacestuia,ăprecumăşiăaleăaltorăorganeădeăsupraveghereăşiă

controlădinăafaraăsociet ii; 

5. verificareaăşiămonitorizareaăindependen eiăauditorului; 

6.primireaă rapoarteloră deă audit,ă analizareaă şiă avizareaă periodic ă aă constat riloră şiă

recomand riloră audituluiă internă cuprinseă înă rapoarteleă deă audită intern,ă precumă şiă elaborareaă

planurilor pentru implementarea acestora; 

7.ă formulareaă deă recomand riă c treă Consiliulă deă Administra ieă înă domeniulă controluluiă

intern,ăaudituluiăinternăşiăaudituluiăfinanciar; 

8.ămonitorizareaăprocesuluiădeăraportareăfinanciar ; 

9.ămonitorizeaz ăeficacitateaă sistemelorădeăcontrolă intern,ădeăaudită intern,ădup ăcaz,ă şiădeă

managementăalăriscurilorădinăcadrulăsociet iiăcomerciale; 

10.ămonitorizareaăaudituluiăstatutarăalăsitua iilorăfinanciareăanualeăşiăalăsitua iilorăfinanciareă

anuale consolidate. 

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-ună num ră deă treiă membriiă aiă

ConsiliuluiădeăAdministra ie. 

Comitetul  de audit a fost constituită prină hot râreaă Consiliuluiă deă Administra ieă nr.ă

14/30.09.2013,ă cuă urm toareaă componen :ă Cosneanuă Laviniaă ,ă Temelescuă Viorel,ă undreaă

Octavian Augustin. 

 Prin Hot râreaă Adun riiă Generaleă Ordinareă aă Ac ionariloră nr.ă 3/31.01.2014 a fost numit 

domnul Milosteanu Gheorghe, înăfunc iaădeăpre edinteăal Consiliul de Administra ie,ăcaăurmareăaă

revoc riiă dină func iaă deă pre edinteă ală Consiliulă deă Administra ie al S.C. Medserv Min S.A a 

domnului Mih il ăVirgil. 

          Astfelă componen aă ă Comitetuluiă deă Audită aă fostă modificat ă prină hot râreaă Consiliuluiă deă

Administra ieă nr.ă 17/02.07.2014  astfel: Cosneanuă Lavinia,ă Milosteanuă Gheorgheă ,ă undreaă

Octavian Augustin.   

         Componen aămen ionat ăanteriorăs-aămen inutăpân ălaădataăde 11.08.2014, dat ălaăcareăprin 

hot râreaăAdun riiăGeneraleăOrdinareăaăAc ionarilorănr.ă10/21.07.2014 au fostărevoca iădinăfunc iaă

de membrii ală Consiliuluiă deă Administra ieă ală S.C.ă Medserv Min S.A. domnul Milosteanu 

Gheorghe , precumăşiădomnulă undreaăOctavianăAugustin, numindu-seăînăfunc iaădeămembriiăaiă

ConsiliuluiădeăAdministra ieădomnul  BorcanăMariusă iădomnulăNea ăGheorghe. 

La data emiterii prezentului raport, Comitetul de Audită areă componen aă stabilit ă prină

hot râreaă Consiliuluiă deă Administra ieă nr.ă 21/11.08.2014,  astfel: Cosneanuă Laviniaă ,ă Nea ă

Gheorghe, Borcan Marius. 
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Comitetul de Audit a întocmit Raportul Comitetului Audit pentru anul 2014, înregistrat la 

registratura S.C. MEDESERV MIN SA. cu nr. 2164/21.04.2015 

 

3. PLANUL ANUAL DE INVESTI II 
Referitorălaăprogramulădeăinvesti ii,ălaănivelulăanuluiă2014ăs-aăurm rităînăprincipalăadaptareaă

activit iiă societ iiă laă cerin eleă beneficiarilor,ă achizi iileă vizândă înlocuireaă capitalului fix uzat 

morală şi/sauă fizic,ă precumă şiă modernizarea,ă dezvoltareaă siă retehnologizareaă capitaluluiă fixă

existent. 

Pia aă concuren ial ă peă careă S.C.ă Medservă Mină S.A.ă îşiă desf şoar ă activitateaă aă orientată

societateaăc treăl rgireaăspectruluiădeăactivitate, fiindănecesareăinvesti iiăviitoareădeăexpansiune,ă

dezvoltareăsauăconstruireădeăobiectiveănoiăcareăs -iăsus in ăoădezvoltareădurabil ăsiăeficient .ă 

    Surseleă deă finan areă aleă programuluiă deă investi ii,ă aprobateă prină Bugetulă deă Venituriă şiă

Cheltuieli, in valoare de 454 mii lei lei au fost asigurate din: 

- surse proprii (profitulărepartizatăalăanuluiă2012ă i amortizareaăcalculat ăpentruăanul 2014 

înăsum ădeă246ămiiălei; 

- alteăsurseăînăsum ădeă103ămiiăleiăreprezentandărambursariărateăleasing; 

- alte rezerve constituite din profitul net în perioada 2007-2012 în valoare de 105 mii lei; 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Produs/Utilaj cu montaj 
Cantitate 

PROPUSA 

Valoare 
PROPUSA 
pentru anul 

2014     
 

Cantitate 
REALIZAT

A 

Valoare 
REALIZATA 
pentru anul 

2014   
   

1 Audiometru Harp Basic  1 19.080 1 12.943 
2 BTL -  08 Spirometru MT Plus EKG 1   9.000 1 12.704 
3 Aparat Bioptron Medall Color 1   4.080 1   6.170 
4 Spirometru Spirolab 1 20.650 1   6.840 
5 Viziotest VS-VGT 1 15.960 1 14.155 
6 Aparat de copiat si multiplicat 1 4.000 0 0 
7 Sistem de supraveghere video 1 4.000 1 6.233 
8 Amenajareăsalin  1 250.000 0 0 
9 Programe informatice (licente office) 16 23.332 16 23.147 

Total 350.102  82.192 
 

Astfel,ă gradulă deă realizareă ală programuluiă deă investi iiă laă nivelulă anului 2014, este de          

23,48 ș,ăreprezentândăoăvaloareărealizat ăaăcheltuielilorăpentruăinvesti iiăînăsum ădeă82.192ălei. 

Prină Hot râreaă nr.4/06.02.2014ă aă fostă modificată Programulă deă investi iiă laă pozi iaăăăăăăăăăăăăăăăăă

nr.ă5ă″amenajareăsalin ″ăcuăachizi ia aă3ăambulan e; 
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Înălunaăiunieă2014ăaăfostăachizi ionatăsistemulădeăsupraveghereăvideoălaăunătarifămaiămareă

fa ădeăăpropunerileădinăBVCă2014,ăaceast ădep ireăfiindăaprobat ăprin compensare cu un alt reper 

prin Hot râreaănr.ă21/11.08.2014ăaă ConsiliuluiădeăAdministra ie. 

Pentruărepereleă2ă iă3ă (BTL -  08 Spirometru MT Plus EKG iăAparatăBioptronăMedallă

color)ădinătabelulădeămaiăsusăpentruăcareăauăfostădep iriăfa ădeăprevederileădinăBVCă2014,ăacesteaă

nuăauăfostăsupuseăaprob riiăCAădatorit ăachizi ion riiăacestoraălaăsfâr itulăluniiădecembrieă2014, pe 

total aparatur ămedical ănerealizându-seădep ireăla achizi iaăacestora. 

Cauzele nerealiz riiăinvesti iilor: 

- nerealizareaăvenituriloră ăpropuseă înăbugetulădeăvenituriă iăcheltuieliăaleăanuluiă2014ăceăau 

influen at nerealizarea indicatoriloră deă eficien ă conformă ordonan eiă 26/2013ă privindă înt rireaă

disciplinei financiare. 

- lipsaă solicit riiă dină parteaă principaluluiă beneficiar (CE Oltenia SA) aă presta ieiă privindă

serviciileădeăurgen ăprespitaliceasc ă iătransportăsanitarăcuăambulan e; 

- cre tereaă iăsc dereaătarifelorăălaăfurnizoriiădeăaparatur ămedical ădatăfiindăfaptulăc ălaăuneleă

s-auăaplicatăreduceriăăiarălaăalteleădatorit ăînbun t iriiăparametrilorătehnici pre ulăaăfostămai mare. 

- pentruăreperulănr.6ă″ Aparat de copiat si multiplicat ″ădinătabelulădeămaiăsusăpropusăînăBVCă

2014, nu s-aărealizatăcaăurmareăaăfaptuluiăc  ordonan a nr. 34/2009 interziceăachizi iaăacestuiătipădeă

aparatur ăputându-se achizi ionaădecâtăprinăMemorandumăaprobatădeăGuvern. 

 

4. SINTEZA ŞEDIN ELORăCONSILIULUIăDEăADMINISTRA IEă 

4.1. GRAFICULăŞEDIN ELORăCONSILIULUI DE ADMINISTRA IEă 

Graficulă şedin elorăConsiliuluiă deăAdministra ieă desf şurateă peă parcursulă anuluiă 2014,ă seă

prezint ătabelarăastfel: 

Nr. crt. Dataăşedin ei Num rulăhot râriiăConsiliului de 

Administra ie 

1 22.01.2014 Hot râreaănr.ă19/22.01.2014 

2 22.01.2014 Hot râreaănr.ă20/22.01.2014 

3 06.02.2014 Hot râreaănr.ă3/06.02.2014 

4 06.02.2014 Hot râreaănr.4/06.02.2014 

5 19.02.2014 Hot râreaănr.ă5/19.02.2014 

6 25.02.2014 Hot râreaănr. 6/25.02.2014 

7 26.03.2015 Hot râreaănr.ă7/26.03.2014 

8 26.03.2014 Hot râreaănr.ă8/26.03.2014 

9 09.04.2014 Hot râreaănr.ă9/09.04.2014 
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10 22.05.2014 Hot râreaănr.10/22.05.2014 

11 16.06.2014 Hot râreaănr.ă11/16.06.2014 

12 23.06.2014 Hot râreaănr.ă12/23.06.2014 

13 23.06.2014 Hot râreaănr.ă13/23.06.2014 

14 23.06.2014 Hot râreaănr.ă14/23.06.2014 

15 02.07.2014 Hot râreaănr.ă15/02.07.2014 

16 02.07.2014 Hot râreaănr.ă16/02.07.2014 

17 02.07.2014 Hot râreaănr.17/02.07.2014 

18 11.07.2014 Hot râreaănr.ă18/11.07.2014 

19 11.07.2014 Hot râreaănr.ă19/11.07.2014 

20 23.07.2014 Hot râreaănr.ă20/23.07.2014 

21 11.08.2014 Hot râreaănr.ă21/11.08.2014 

22 05.09.2014 Hot râreaănr.ă22/05.09.2014 

23 20.10.2014 Hot râreaănr.ă23/20.10.2014 

24 20.10.2014 Hot râreaănr.ă24/20.10.2014 

25 14.11.2014 Hot râreaănr.ă25/14.11.2014 

      26 19.11.2014 Hot râreaănr.ă26/19.11.2014 

27 02.12.2014 Hot râreaănr.ă27/02.12.2014 

28 29.12.2014 Hot râreaănr.ă28/29.12.2014 

 

4.2. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE 

 Membrii Consiliuluiă deă Administra ie s-au întrunit în perioada anului 2014 pentru  un 

num rădeă 19 şedin e,ăînăcadrulăc roraăauăadoptatăhot râriădup ăcumăurmeaz : 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă19 din data de 22.01.2014 

- Avizare a proiectului ,, Buget de Venituriă iăCheltuieliăă2014,, 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.20 din data de 22 .01.2014 

-  Aprob ărealizareaăprincipalilorăindicatoriădină,,ăBugetulădeăVenituriă iăCheltuieliă2013,, 

- Mandateaz ă conducereaă Societ iiă Comercialeă Medservă Mină S.A.ă s ă poarteă discu iiă cuă     

SocietateaăComplexulăEnergeticăOlteniaăS.A.ăpentruăcaădividendeleăînăsum ădeă587.914ăleiăs ăfieă

transformateăînăac iuniăcuăcareăcuăSocietateaăComplexulăEnergeticăOlteniaăS.A.ăs ăvin ăînăaportă

deăcapitalălaăăSocietateaăăComercial ăMedserv Min S.A. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.3ădinădataădeă06ă.02.2014 

-  Seăavizeaz ămodificareaăorganigrameiăS.C.ăMedservăMinăS.A.ăTg-Jiuăpentruăunănum ră

de 194 persoane. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.4ădinădataădeă06ă.02.2014 
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- Se aprob ăProgramulădeă investi iiăalăS.C.ăMesdservăMinăS.A.ăpentruăsumaătotal ă

de  350.102 lei. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.5ădinădataădeă19ă.02.2014 

-  Seă apob ă Actulă Adi ională laă Contractulă deă Mandată nr.ă 1918/02.05.2013ă stabilindă

indemniza iaăbrut ăînăcuantumădeă6500ălei/lun ăăpentruăDirectorulăExecutiv,ăîncepândăcuădataădeă

01.03.2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă6ădinădataădeă25.02.2014 

- Seăaprob ăContractulădeăMandatăalăDirectoruluiăExecutivă iăseădesemneaz ădomnulă

Milosteanu Gheorghe –pre edinteă ală Consiliuluiă ă deă Administra ieă s ă semnezeă contractulă deă

mandat. 

-  Seă aprob ă ă obiectiveleă ă iă criteriileă deă performan ă pentruă anulă 2014,ă anex ă laăă

Contractulă deă Mandată stabiliteă peă bazaă proiectuluiă ă Bugetuluiă deă Venituriă iă Cheltuieliă .ă

Obiectiveleă ă iă criteriileă deă performan ă seă actualizeaz ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă aprobareaă

BugetuluiădeăVenituriă iăCheltuieli.  

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă7ădinădataădeă26.03.2014 

- Seă avizeaz ă modificareaă Organigrameiă S.C.ă Meservă Mină S.A.ă Tg-Jiu privind  

înfiin areaăunuiăpostădeă,,ăDirectorăAdjunct,,ă iăimplicităcre tereaănum ruluiădeăposturiădeălaă194ă

la 195. 

- Seăavizeaz ămodificareaă tatuluiădeăfunc ii.ă 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă8ădinădataădeă26.03.2014 

 -  Seăăavizeaz ăînfiin areaăpunctelorădeălucru: Cabinet Medical Rovinari, Cabinet Medical 

Pinoasa,ăPunctăSanitarăTismanaă,ăînăvedereaăAprob riiădeăc treăAdunareaăGeneral ăaăac ionariloră

pentruăînregistrareaăălaăRegistrulăComer uluiăaăActuluiăAdi ionalălaăActulăConstitutiv,ăce con ine 

anexa cu punctele de lucru. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă9ădinădataădeă09.04.2014 

- Seăavizeaz ăfavorabilăRaportulădeăActivitateăalăDirectoruluiăExecutivăalăS.C.ăMedservăă

Min S.A.  

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă10ădinădata de 22.05.2014  

   -    Avizeaz ăsitua iileăfinanciareăpentruăanulă2013,ărespectiv:  

 Bilan ăprescurtatălaă31.12.2013ă iăanexe; 

 Contădeăprofită iăpierdereălaă31.12.2013ăpeăbazaăRaportuluiăAdministratoriloră iăaă

Raportului Cenzorilor; 

 Repartizarea  profituluiă exerci iuluiă financiară iă desc rcareaă deă gestiuneă aă

administratorilor pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013. 



16 
 

- Aprob ă rezultatulă inventarieriiă anualeă aă patrimoniuluiă societ iiă pentruă anulă 2013ă iă

aprob ăăcasareaămijloacelorăfixe,ăobiectelorădeăinventară i a materialelor consumabile. 

- Aprob ă înregistrareaă înă eviden ă financiar- contabil ă aă ajust riloră iă provizioaneloră înă

sum ădeă102.019,58ăleiălaădataădeă30.04.2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă11ădinădataădeă16.06.2014ă 

- Avizeaz :Raportulă privindă executareaă contractuluiă deă mandat;ă ă Informa iiă privindă

situa iaă economico-financiar ă aă societ ii;ă Stadiulă realiz riiă investi iilor;ă Stadiulă aduceriiă laă

îndeplinireăaăhot rârilorăConsiliuluiădeăAdminsitra ieălaădataădeă31.03.2014. 

 Hot râreaăConsiliului deăAdministra ieănr.ă12ădinădataădeă23.06.2014ă 

- Seăavizeaz ămodificareăaăorganigrameiă iă tatuluiădeăfunc iiăaăS.C.ăMedservăMină  S.A. 

Târgu-Jiuăprinăînfiin areaăunuiăpostădeăDirectorăAdjunctă,ăaăunuiăpostădeăinginerămecanicăînăcadrulă

Compartimentului Investi iiăă iăaăunuiăpostădeămedicălaăCabinetulămedicalăS.E.ăRovinari.ăAvizarea 

seăfaceăcuă încadrareaă înănum rulă totalădeăpersonală iă înăcheltuielileădeănatur ăsalarial ă ăaprobateă

prinăBugetulădeăVenituriă iăCheltuieliăpeăanulă2014 . 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă13ădinădataădeă23.06.2014ă 

- Seă aprob ă ,,ă Planulă deă Administrareă ală S.C.ă Medservă Mină S.A.ă Târgu-Jiu , pentru 

perioada 2014-2016,, .  

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă14ădinădataădeă23.06.2014ă 

- Seă nume teă dină func iaă deă Directoră Adjunct la S.C. Medserv Min S.A Târgu-Jiu , 

domnulă Râbuă Vasile,ă peă oă durat ă deă maximă 6ă luni,ă pân ă laă organizareaă ă proceduriiă deă selec ieă

pentruăocupareaăacesteiăfunc ii,ăînăconformitateăcuăprevederileălegale.ă 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă15ădinădataădeă02.07.2014ă 

-  Seă avizeaz ă transformareaă unuiă postă deă ,,asistentă medicală ,,ă ă înă postă deă ,,Directoră

Adjunct,,ă iă transformareaăunuiăpostădeă ă ,,ăasistentămedicală ,,ă ă înăpostădeă ,,ă ingineră ,,ămecanică înă

cadrul CompartimentuluiăInvesti iiă iăimplicitămodificareaăorganigrameiă iăăaă tatuluiădeăfunc iiăaleă

S.C. Medserv Min S.A. . Avizareaă seă faceă cuă încadrareaă înă num rulă totală deă personală iă înă

cheltuielileădeănatur ăsalarial ăăaprobateăprinăBugetulădeăVenituriă iăCheltuieli pe anul 2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă16ădinădataădeă02.07.2014ă 

-  Seă avizeaz ă modificareaă organigrameiă iă aă tatuluiă deă fun iiă aleă S.C.ă Medservă Mină

S.A.ăprinăcre tereaănum ruluiădeăpersonalădeălaă143ăposturiălaă178ăposturi,ăavizarea se face numai 

cuăaprobareaăGuvernuluiăprinăMemorandum.ăCre tereaăesteă justificat ăeconomicăprinăextindereaă

activit iiă iăaăproduc ieiăceăurmeaz ăaăseărealiza,ăînăanulă2014ă,ădeăc treăS.C.ăMedservăMinăS.A.ă 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă17ădin data de 02.07.2014  
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- Comitetulă deă nominalizareă iă remunerareă seă modific ă iă vaă aveaă urm toareaă

componen : CosneanuăLavinia,ăMantaăPantelimon,ăSt noiuăViorel. 

- Comitetulădeăaudităseămodific ă iăvaăaveaăurm toareaăcomponen : Cosneanu Lavinia, 

Milosteanu Gheorghe,ă undreaăOctavian. 

- Comiteteleă consultativeă voră înaintaă Consiliuluiă deă Administra ie,ă înă modă regulat,ă

rapoarteăasupraăactivit iiălor.ă 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă18ădinădataădeă11.07.2014  

- Începând cu data de 14.07.2014, domnul Râbu Vasile - DirectorăAdjunct,ăseădeleag ăs ă

îndeplineasc ăatribu iile,ă competen eleă iă responsabilit ileăpostuluiădeăDirectorăExecutiv al S.C. 

Medserv  Min S.A.  

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă19ădinădataădeă11.07.2014ă 

- Consiliulă deă Administra ie al S.C. Medserv Min S.A. ia act de demisia domnului 

MilosteanuăGheorgheădinăfunc iaădeăpre edinteă iămembruăalăăConsiliuluiădeăAdministra ieăalăS.C.ă

Medserv Min S.A.  

- Seă convoac ă Adunareaă General ă aă Ac ionarilor,ă înă vedereaă nominaliz riiă unuiă nouă

membru iăaăpre edinteluiăConsiliuluiădeăAdministra ie. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă20ădinădataădeă23.07.2014 

- Seănume teădomnulăMilosteanuăGheorghe,ăîncepândăcuădataădeă23.07.2014,ăînăfunc iaă

de Director Executiv al S.C. Medserv Min S.A. cu contractădeămandatăpeăoăperioad ădeămaximă60ă

deă zile,ă pân ă laă organizareaă unuiă concursă înă condi iileă legii.ă Seă aprob ă Contractulă deă mandată ,ă

obiectiveleă iă criteriileădeăperforman ăpeă anulă2014,ă stabiliteăpeăbazaăproiectuluiă ăBugetuluiă deăă

Venituriă iă Cheltuieli.ă Remunera iaă Directoruluiă Executivă ală S.C.ă Medservă Mină S.A.ă ă esteă

compus ădină indemniza ieă fix ăbrut ă lunar ă înă cuantumădeă8.349ă leiă iă component ăvariabil ă înă

cuantum de 3.000 lei /an . 

- Seăaprob ăremunera iaădomnuluiăRâbuăVasile:ătotalăbrută7.168ăleiă(salariu de încadrare 

deă5.734ăleiă iăsporăvechimeădeă25ășăăde1.434ălei)ăă iăacordareaăfacilit ilorăceăseăcuvinăoric ruiă

salariat conform CCM al S.C. Medserv Min S.A.    

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă21ădinădataădeă11.08.2014 

- Se constituie provizioaneăînăsum ădeă5.800ăleiă iăseă ărectific ăBVCăpentruăanulă2014ă

întrucâtăaceast ăsum ănuăaăfostăprev zut ălaămomentulăconstituiriiăBVC. 

- Seă iaă actă deă situa iileă financiareă aleă S.C.ă Medservă Mină S.A.ă ă întocmiteă laă dataă deă

30.06.2014ăînso iteădeăRaportulăprivind activitatea pentru perioada  01.01.-30.06.2014.  

- Seă avizeaz ă modificareaă Programuluiă deă aprovizionareă iă investi ii al S.C. Medserv 

Min S.A. pentru anul 2014. 
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- Comitetulă deă nominalizareă iă remunerareă seă modific ă iă vaă aveaă urm toareaă

componen : CosneanuăLavinia,ăMantaăPantelimon,ăSt noiuăViorel. 

- Comitetulădeăaudităseămodific ă iăvaăaveaăurm toareaăcomponen :ăCosneanuăLavinia,ă

Nea ăGheorghe,ăBorcanăMarius. 

- Comiteteleă consultativeă voră înaintaă Consiliuluiă deă Administra ie,ă înă modă regulat,ă

rapoarte asupraăactivit iiălor.ă 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă22ădinădataădeă05.09.2014 

- Aprob ăîncheiereaăActuluiăAdi ionalănr.ă1ăînăsensulăprelungiriiăContractuluiădeăMandată

nr.ă 892/24.07.2014ă pân ă laă finalizareaă proceduriiă deă selec ieă aă Directoruluiă Executiv conform 

OUG 109/2011.  

- Seăîmputernice teădomnulăMilosteanuăGheorgheă– Director Executiv al S.C. Medserv  

Mină S.A.ă ă s ă iaă toateă m surileă ceă seă impună pentruă aă rectificaă Bugetulă deă Venituriă iă

Cheltuieli/2014ă ă înă careă s ă fieă prev zuteă sumeleă necesareă pentruă organizareaă iă desf urareaă

proceduriiădeăselec ieăaăDirectoruluiăExecutivăînăconformitate cu OUG 109/2011. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă23ădinădataădeă20.10.2014 

- Dispuneăconduceriiăexecutiveăluareaăm surilorălegaleăpentruărespectareaăart. 5.1.1. din 

Contractul de mandat nr. 4982/28.02.2014 al domnului Mogoe Valentin. 

- Dispune conduceri executive înaintarea  laăAdunareaăGeneral ă aă Ac ionariloră pentruă

aprobareaăăNoteiăinformativeăprivindăîncheiereaădeăasigur riăpentruăr spundereaăprofesional . 

- SeăîncheieăActulăăAdi ionalănr.ă2ălaăContractulădeăMandatăănr.ă892/24.07.2014. 

- Aprob ămodificareaă înă structur ăaă indicatorilorăprev zu iă înăanexeleă2-8ă f r ăaăafectaă

BugetulădeăVenituriă iăCheltuieliăaprobatăpentruăanulă2014. 

- Aprob ămodificareaăpeătrimestreăaăindicatorilorăprev zu iă înăanexeleă2-8ăf r ăaăafectaă

BugetulădeăVenituriă iăCheltuieliăaprobatăpentruăanulă2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă24ădinădataădeă20.10.2014 

- Avizeaz ăBugetulădeăVenituriă iăCheltuieliărectificatăpentruăanul 2014 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă25ădinădataădeă14.11.2014 

- Amân ă discutareaă Raportuluiă privindă execu iaă contractuluiă deă mandată nr.ă

4982/28.02.2014. 

- Aprob ăNotaănr.ă4574/13.11.2014ăăăprivindăîncheiereaăădeăasigur riăpentruăr spundereaă

profesional ă– asigurareăcivil ăaăDirectoruluiăExecutivăalăS.C.ăMedservăMinăS.A.ăpentruăoăsum ă

de 10.000 euro iădispunăconduceriiăexecutiveăluareaăm surilorăpentruăcontractareaăserviciilorădeă

asigurare.  
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- Dispuneă ă conduceriiă executiveă înaintareaă ă c treă Adunareaă General ă aă Ac ionariloră aă

Noteiănr.ă4573/13.11.20142014ăăăprivindăîncheiereaăădeăasigur riăpentruăr spundereaăprofesional ă

–asigurareă civil ă pentruă membriiă Consiliuluiă deă Administra ie,ă pentruă oă sum ă deă 10.000ă euroă

pentru fiecare membru. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă26 din data de 19.11.2014 

- Dispunăconduceriiă ăexecutiveăluareaăm surilorălegaleăpentruărespectareaăart. 5.1.1 din 

Contractul nr. 4982/28.02.2014 al dl Mogoe Valentin, respectiv corelarea cu gradul de 

îndeplinireăaăobiectiveloră iăcriteriilorădeăperforman ăstabiliteăprinăcontract. 

- Înainteaz ă Raportulă Consiliuluiă deă Adminsitra ieă pentruă semă Iă 2014ă laă Adunareaă

General ăaăAc ionarilor. 

- Aprob ă Planulă deă Managementă ală Directoruluiă Executivă ală                   

S.C. Medserv Min S.A.  

- Ia act de Raportul Directorului Executiv  pentru trim III.  

- Iaă actă deă Raportulă privindă execu iaă Contractuluiă deă mandată nr.ă 892/24.07.2014ă aă

Directorului Executiv la  30.09.2014.  Dispună conduceriiă ă executiveă luareaă m suriloră legaleă

pentru respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu Gheorghe, 

respectivă corelareaă cuăgradulădeă îndeplinireă aăobiectiveloră iă criteriilorădeăperforman ă stabiliteă

prinăanex ălaăcontract. 

- Iaă actă deă Notaă ă informativ ă privindă Execu iaă Bugetuluiă deă Venituriă iă Cheltuieliă laă

30.09.2014ă iă ă dispună ă conduceriiă executiveă încadrareaă înă Bugetulă deă Venituriă iă Cheltuieliă

aferent anului 2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă27ădinădataădeă02.12.2014 

- Seă avizeaz ă ă ,,ă Planulă ă deă Administrare revizuit al S.C. Medserv Min S.A. pentru 

perioada mandatului 2014-2016 . 

- Iaă actă deă Planulă deă lucruă ală Comitetuluiă deă Nominalizareă iă Remunerareă dină cadrulă

ConsiliuluiădeăAdministra ie. 

- Iaă actă deă Raportulă privindă Execu iaă Contractuluiă deă Mandată nr.ă 892/24.07.2014ă i 

dispun respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu Gheorghe, 

respectivă corelareaă cuăgradulădeă îndeplinireă aăobiectiveloră iă criteriilorădeăperforman ă stabiliteă

prinăanex ălaăcontract. 

- Se încheie Actul Adi ionalănr.ă3ălaăContractulădeăMandatănr.ă892/24.07.2014ă. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă28ădinădataădeă29.12.2014 

- Iaă actă deă Raportulă privindă Execu iaă Contractuluiă deă Mandată laă dataă deă

30.11.2014.Dispun respectarea art. 5.1.1 din Contractul nr. 892/24.07.2014 a dlui Milosteanu 
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Gheorghe,ărespectivăcorelareaăcuăgradulădeăîndeplinireăaăobiectiveloră iăcriteriilorădeăperforman ă

stabiliteăprinăanex ălaăcontract. 

- IaăactădeăExecu iaăBugetuluiădeăVenituriăşiăCheltuieliălaă30.11.2014 

- Ia act de Previziuneaăexecu ieiăBugetuluiădeăVenituriăşiăCheltuieliăla31.12.2014. 

- Iaă actă deă Raportulă cenzoriloră privindă mersulă opera iuniloră şiă gestiuneaă societ iiă laă

30.11.2014 

- Iaă actă deă Raportulă Comitetuluiă deă Audită iă solicit ă conduceriiă executiveă aă

S.C.MEDSERV MIN S.A. iă Comitetuluiă deă Audită completareaă acestuiaă pân ă laă dataă d 

28.02.2015,ăcuăprivireălaămonitorizareaăeficacit iiăsistemelorădeăcontrolăinternă iădemanagementă

alăriscurilorădinăcadrulăsociet ii. 

 
5. REZULTATELE ACTIVIT IIăăFINANCIARE 

           5.1. CONTULăDEăPROFITăŞIăPI.ERDERE 

Rezultatulăcontuluiădeăprofităşiăpierdereălaădataădeă31.12.2014,ăseăprezint ăastfel: 

                                                                                                                                          -lei- 

 

Denumirea indicatorilor                                                                    

Nr. 

rd. 

  

Exercitiul financiar 

2013 2014 

A B 1 2 

1. Cifraădeăafaceriănet ă(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)  01 5.504.420 4.493.298 

    Produc iaăvândut ăă(ct.ă701ă+ 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708) 02 5.504.420 4.493.298 

    Venituriădinăvânzareaăm rfuriloră(ct.ă707) 03   

    Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04   

    Venituriădinădobânziă înregistrateădeăentit ileă radiateădinăRegistrulăgenerală şiă careă
mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 

05   

    Venituriădinăsubven iiădeăexploatareăaferenteăcifreiădeăafaceriănete (ct. 7411) 06   

2. Venituriăaferenteăcostuluiăproduc ieiăînăcursădeăexecu ie (ct. 711 + 712)  
 

   

        Sold C                                                07   

        Sold D 08   

3.Produc iaă realizat ă deă entitateă pentruă scopurileă saleă propriiă şiă capitalizat ăă
(ct. 721 + 722)  

09   

4.Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) 10 27.488 67.786 

- din care, venituri din fondul comercial negativ 11   

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)  12 5.531.908 4.561.084 

5.a)ăCheltuieliăcuămateriileăprimeăşiămaterialeleăconsumabileă(ct.ă601ă+ă602ă- 7412) 13 130.578 139.877 

   Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 14 34.693 10.232 
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   b)ăAlteăcheltuieliăexterneă(cuăenergieăşiăap ) (ct. 605 - 7413) 15 25.368 24.368 

   c)ăCheltuieliăprivindăm rfurileă(ct.ă607) 16   

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17   

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)   18 3.841.839 3.670.015 

   a)Salariiăşiăindemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)  19 2.814.895 2.831.912 

   b)Cheltuieliăcuăasigur rileăşiăprotec iaăsocial ă(ct.ă645ă- 7415) 20 1.026.944 838.103 

7.a)ăAjust riădeăvaloareăprivindăimobiliz rileăcorporaleăşiănecorporaleă(rd. 22 - 23)  21 84.590 111.102 

   a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22 84.590 111.102 

   a.2) Venituri (ct. 7813) 23   

   b)ăAjust riădeăvaloareăprivindăactiveleăcirculanteă(rd. 25 - 26)  24   

   b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25 16.442 111.618 

   b.2) Venituri  (ct. 754 + 7814) 26 16.442 111.618 

8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)  27 1.043.333 312.318 

8.1.ăCheltuieliă privindăpresta iileă externeă (ct.ă 611ă+ă612ă+ă613ă+ă614ă+ă621ă+ă 622  
+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 

28 980.508 267.431 

8.2.ăCheltuieliăcuăalteăimpozite,ătaxeăşiăăv rs minteăasimilateă(ct.ă635) 29 43.533 41.639 

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30 19.292 3.248 

Cheltuieli cu dobânzile deă refinan areă înregistrateădeăentit ileă radiateădinăRegistrulă
generalăşiăcareămaiăauăînăderulareăcontracteădeăleasingă(ct.ă666*) 

31   

Ajust riăprivindăprovizioaneleă(rd. 33 - 34)  32 -25.457  

- Cheltuieli (ct. 6812) 33   

- Venituri (ct. 7812)  34 25.457  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+ 32)  35 5.134.944 4.267.912 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:               

          - Profit (rd. 12 - 35)  36 396.964 293.172 

          - Pierdere (rd. 35 - 12)  37   

9.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) 38   

          - dinăcare,ăveniturileăob inuteădeălaăentit ileăafiliateă 39   

10.Venituriădinăalteă investi iiă şiă împrumuturiăcareă facăparteădinăactiveleă imobilizateă
(ct. 763)    

40   

          - din care, veniturileăob inuteădeălaăentit ileăafiliateă 41   

11.Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 43 47 

          - dinăcare,ăveniturileăob inuteădeălaăentit ileăafiliateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 43   

     Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 44 15.147 12.528 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.38+40+42+44) 45 15.190 12.575 

12.Ajust riă deă valoareă privindă imobiliz rileă ă ă financiareă şiă investi iileă financiareă
de inuteăcaăactiveăcirculanteă(rd. 47 - 48)  

46   
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          - Cheltuieli (ct. 686)   47   

          - Venituri (ct. 786) 48   

13.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 49 14.990 15.077 

          - dinăcare,ăcheltuielileăînărela iaăcuăentit ileăafiliateă 50   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 51 20 6 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 15.010 15.083 

PROFITULăSAUăPIERDEREAăFINANCIAR( ):ăăăăăăăăăăăăă   

          - Profit (rd. 45 - 52)  53 180 0 

          - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 2.508 

14.PROFITULăSAUăPIERDEREAăCURENT( ):ăăăăăăăăăă     

          - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 397.144 290.664 

          - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  56   

15.Venituri extraordinare  (ct. 771)  57   

16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58   

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

          - Profit (rd. 57 - 58) 59   

          - Pierdere (rd. 58 - 57)  60   

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 5.547.098 4.573.659 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 5.149.954 4.282.995 

PROFITUL SAU PIERDEREAăBRUT( ):ăăăăăăăăăăăăă   

          - Profit (rd. 61 - 62)  63 397.144 290.664 

          - Pierdere (rd. 62 - 61)  64   

18.Impozitul pe profit (ct. 691) 65 108.255 78.487 

19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 66   

20.PROFITULăSAUăPIERDEREAăNET( )ăAăEXERCI IULUIăFINANCIAR:   

          - Profit (rd. 63 - 65 - 66)  67 288.889 212.177 

          - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63);      68   

 

Sinteza rezultatelor - deălaăprofitulăopera ionalăînainteădeăamortizareă(EBITDA) la profitul 

brut (EBT) în perioada 2012-2014ăseăprezint ăastfel : 
Indicatori U.M. 2014 2013 2012 

Profitabilitate 
EBITDA (EBIT + ch. cu amortizarea) mii lei 416,.84 496,72 443,86 

EBIT (profit net+ch. cu dob.+ch. cu imp. pe profit) mii lei 305,74 412,13 403,.19 

EBT (rezultat brut) mii lei 290,.66 397,14 403,19 

EAT (profit net) mii lei 212,17 288,89 300,66 
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Rentabilitate 
RORA (EBIT/Active fixe) % 24,90 27,55 40,13 

ROE (Profit net/Capital propriu) % 12,03 16,22 19,08 

ROCE (EBIT/Capital propriu) % 16,49 22,14 25,58 

Indicatori pe actiune 
Profit net pe actiune lei 33,68 45,86 47,72 

Dididend pe  actiune lei 15,69 36,30 22,26 

 
Asigurarea  resurselor financiare, onorarea obliga iilor de plat  

 
 

Indicator  Formula de calcul Valoarea la 
31.12.2013 

Valoarea la 
31.12.2014 

Nivel optim 

Rata autonomiei financiare Capitaluri proprii/capitaluri 
permanenteX100 

91,41 97,47 Exprima independenta financiara 
a societatii 

Rata securitatii financiare Capitaluri proprii/datorii pe termen 
lung si mediu 

11,82 60,58 Valorile normale sunt cele 
supraunitare 

Lichiditatea curenta Active curente / datorii curente 1,37 1,47 in jurul valorii de 2 

Solvabilitatea generala Activ total/datorii totale 2,34 2,56 minim 1,4 

Viteza de rotatie a debitelor 
clienti 

(sold mediu creante comerciale/cifra de 
afaceri)Xnr. zile 

74,39 52,91 indica nr. de zile pana la data la 
care debitorii isi achita datoriile 
catre persoana juridica 

Viteza de rotatie  a 
creditelor furnizori 

(sold mediu datorii comerciale pe 
termen scurt/achizitiide bunuri)Xnr. 

zile 

23,84 9,07 exprima nr. de zile in care se 
platesc furnizorii 

 
 

5.2. BILAN UL 

Activeleă imobilizateă auă înregistrată oă creştereă semnificativ ă înă anulă 2014ă peă fondulă

volumuluiăcrescutădeăinvesti ii,ăsuperiorăamortiz riiăanualeăaăactivelorăfixeă. 

 Activele circulanteă auă înregistrată oă creştereăuşoar ă înă anulă2014ă laănivelulă numerarului,ă

determinat ădeăîmbun t ireaăfluxuluiădeănumerarădinăactivitateaădeăexploatare. 

Înăceeaăceăpriveşteăpozi iaăfinanciar ăînăanulă2014,ăprinăraportareălaăanulă2012,ărespectivă

2013,ăsitua iaăseăprezint ăastfel:ă 

 
Indicatori - mii lei- 2014 2013 2012 % % 

0 1 2 3 4=1/2 5=2/3 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 1.195,14 1.241,86 1.003,30 96,24 % 123,78 

Imobilizari necorporale 32,60 13,19 1,29 247,20% 1.019,01 

Imobilizari financiare 0 240,94 0 0 0 

Total 1.227,74 1.495,99 1.004,591 82,07 148,92 

Active circulante 

Stocuri 41,88 48,36 40,18 86,59 120,39 

Creante 1.053,66 961,85 1.501,25 109,55 64,07 

Investitii pe termen scurt 0 0 0 0 0 
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Casa si conturi la banci 595,53 637,33 399,02 93,44 159,72 

Total 1.691,07 1.647,54 1.940,45 102,64 84,90 

ACTIVE TOTALE 2.918,81 3.143,53 2.945,04 92,85 106,74 

Datorii pe termen lung 
Imprumuturi 29,10 150,66 0 19,32 0 

Alte datorii 0 0 0 0 0 

Total 29,10 150,66 0 19,32 0 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0 0 0 0 0 

Alte datorii 1.109,98 1.195,14 1.326,76 92,87 90,08 

Total 1.109,98 1.195,14 1.326,76 92,87 90,08 

Datorii totale 1.139,08 1.345,80 1.326,76 84,64 101,44 

Capitaluri proprii 1.763,01 1.781,01 1.576,10 98,98 113,00 

Capitaluri proprii si 

datorii 

2.902,09 3.126,81 2.902,86 92,81 107,71 

 
5.3. FLUXUL DE NUMERAR 

Situa iaăfluxuluiădeănumerarălaădataădeă31.12.2014,ăseăprezint ădup ăcumăurmeaz : 

 -mii lei-  

% Denumirea elementului Exercitiul financiar 

Precedent Curent 

 2013 2014 

A 1 2 3=2/1 

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeăexploatare: 1.003,9 1.048,5 104,44 

Încas riădeălaăclien i 6.001,2 4.761,5 79,34 

Pl iăc treăfurnizoriăşiăangaja i 4.835,1 3.653,2 75,56 

Dobânziăpl tite 15,0 15,1 100,67 

Impozităpeăprofităpl tit 147,2 44,7 30,37 

Încas riădinăasigurareaăîmpotrivaăcutremurelor    

Numerarănetădinăactivit iădeăexploatare 4,0 12,1 302,5 

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeăinvesti ie: 322,7 60,6 18,78 

Pl iăpentruăachizi ionareaădeăac iuni    

Pl iăpentruăachizi ionareaădeăimobiliz riăcorporale 322,7 60,6 18,78 

Încas riădinăvânzareaădeăimobiliz riăcorporale    
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Dobânzi încasate    

Dividende încasate    

Numerarănetădinăactivit iădeăinvesti ie    

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeăfinan are: 327,7 371,4 113,34 

Încas riădinăemisiuneaădeăac iuni    

Încas riădinăîmprumuturiăpeătermenălung    

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 327,7 143,7 43,85 

Dividendeăpl tite  227,7  

Numerarănetădinăactivit iădeăfinan are    

Creştereaănet ăaănumeraruluiăşiăechivalentelor de numerar    

Numerară şiă echivalenteă deă numerară laă începutulă

exerci iuluiăfinanciar 

0,2 2,5 1250,0 

Numerară şiă echivalenteleă deă numerară laă sfârşitulă

exerci iuluiăfinanciar 

2,5 0,4 16,0 

 
 Creştereaănumeraruluiăaăfostădeterminat ădeăfluxulădeălichidit iăgeneratădinăactivitateaădeă

exploatare. 

Analiza crean elor societ ii 

 Sold la 31.12.2014 Sold la 31.12.2013 

Total (lei),  din care:   1.053.667 961.849 

- Furnizori-debitori 0 0 

- Clienti 503.752 785.300 

- Clienti  incerti 0 0 

-Ajustari  depreciere   creante (-) -111.617 0 

-Clienti-facturi    de intocmit 9.210 4.525 

- Impozit  profit 0 0 

- Debitori 212.717 21.548 

- Creante   cu fd.asig.sanatate 
 

17.099 35.649 

Creante cu personalul 38.275 3.228 

- Creante  imobilizate 308.468 0 

-  Alte  creante  75.763 111.599 

 
5.4. POLITICA DE DIVIDEND 



26 
 

Repartizareaăprofituluiăcontabilăalăsociet ii,ăr masădup ădeducereaăimpozituluiăpeăprofit,ă

seăefectueaz ăînăconformitateăcuăurm toarele: 

  OUGă 64/2011ă privindă repartizareaă profituluiă laă societ ileă na ionaleă şiă societ ileă

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

  BugetulădeăVenituriăşiăCheltuieliă2014ăaprobatăprinăOrdinăcomun, sub nr. 244/25.03.2014 

deăc tre Departamentul pentru Energie, nr. 462/26.03.2014 de c tre Ministerul Muncii, Familiei, 

Protec iei Sociale  i   Persoanelor Vârstnice si sub nr. 654/07.05.2014 de c tre Ministerul 

Finan eloră Publice,ă careă prevedeă laă capitolulă deă repartizareă peă destina iiă aă profituluiă contabilă

r masă dup ă deducereaă impozituluiă peă profită (bugetat)ă cuantumulă de 50%, pentru dividende 

cuveniteăac ionarilor. 

Repartizarea dividendelor pentru perioada anilor 2012 - 2014, tabelar se prezint  astfel: 

Indicator UM 2014 2013 2012 

Profit net mii lei 212,18 288,89 300,67 

Dividend repartizat mii lei  98,82 228,68 140,25 

Rataăefectiv ădeădistribuire % 46,57 79,16 46,65 

Dividendăbrutăpeăac iune lei 15,69 36,30 22,26 

 
 R spundereaăpentruăsitua iileăanualeăîntocmite,ărevineăconduceriiăsociet ii. 

 
6. EXECU IAăCONTRACTULUI DE MANDAT 

Înăanulă2014,ăfunc iaădeăDirectorăExecutiv al S.C. Medserv Min  S.A.ăaăfostăde inut ăde: 

- domnul  Mogoe Valetin   numit prin contractul de mandat nr. 784/28.02.2013, ce a 

fostăaplicabilăpân ălaădataăde 14.07.2014. 

- domnul Milosteanu Gheorghe  numit prin contractul de mandat nr. 

892/24.07.2014. 

Directorul Executiv al al S.C. Medserv Min S.A. a elaborat şi prezentat Planul de 

management pentru perioada 2014-2015 în şedin a Consiliului de Administra ie din data de 

19.11.2014  iarăprinăhot rârea nr. 26/19.11.2014 membrii Consiliului de Administra ieă   a fost 

aprobat Planul de management elaborat de Directorul Executiv al S.C. Medserv Min S.A. pentru 

perioada 2014-2015. 

Pentru dl. Mogoe Valentin – prină ă hot râreaă Consiliuluiă deă Administra ieă nr.ă 26ă dină dataă deă

19.11.2014, ca urmare a ,,Raportului privind execu iaă Contractuluiă deă mandată ă nr.ă

4982/28.02.2014  a directorului executiv – Mogoe Valentin  pentru perioada 01.03.2014-

14.07.2014,,  înregistrat sub nr. 4558/13.11.2014 s-a dispus ,, conducerii  executive luarea 
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m suriloră legaleă pentruă respectareaă art.ă 5.1.1 din Contractul nr. 4982/28.02.2014 al dl Mogoe 

Valentin,ărespectivăcorelareaăcuăgradulădeăîndeplinireăaăobiectiveloră iăcriteriilorădeăperforman ă

stabiliteăprinăcontractă ,,.ăConformă ă ă raportuluiăgradulădeărealizareăaăobiectiveloră iăcriteriilorădeă

performan ăăpentruăperioadaă01.03.2014-14.07.2014 a fost de 30%.  Pentruăperioadaăanalizat ădl.ă

MogoeăValentinăaăfostăremuneratăcuăîntreagaăindemniza ieă– respectivă8349ăleiă/lun ,ăiarăînăbazaăă

art.ă 5.1.1.ă dină Contractulă ă nr.ă 4982/28.02.2014ă iă aă hot rârii Consiliuluiă deă Administra ieă nr.ă

26/19.11.2014ă ă indemniza iaă deă careă trebuiaă s ă beneficiezeă ă ă eraă deă 70ă șă .ă Pentruă perioadaă

analizat ădl.ăMogoeăValentinăaăfostăremuneratăcuă100ășădinăindemniza iaăstabilit ăprinăcontract.ă

Sumaăăachitat ăpentruăperioadaăsupus ăanalizeiăaăfostădeă36.663ălei,ăiarăsumaăăăcuvenit ăăînăraportă

cuăgradulădeă realizareăaăobiectiveloră iăcriteriilorădeăperforman ă ăesteă ă25.663ă lei.ăAstfelăsumaă

brut ăîncasat ănecuvenitădeăMogoeăValentinăaăfostădeă11.000ălei, din care venit net încasat efectiv 

înăsum ădeă7.745ălei. 

    Pentru dl. Milosteanu Gheorghe – prinăhot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă3ădinădataădeă

24.02.2015ă caă urmareă aă ,,ă Raportuluiă privindă execu iaă Contractuluiă deă mandată ă nr.ă

892/24.07.2014  a directorului executiv – Milosteanu Gheorghe pentru perioada 24. 07.2014-

31.12.2014,,  înregistrat sun nr. 1229/24.02.2015 s-aăhot râtă,,ăConsiliulădeăAdministra ieăaprob ă

78șă gradulă deă realizareă aă criteriiloră ă iă obiectiveloră deă performan ă stabiliteă prină contractă deă

mandat nr. 892/24.07.2014ăcuămodific rileă iăăcomplet rileăulterioare,ăpentruădomnulăMilosteanuă

Gheorghe – director executiv. În mod cumulat pentru perioada 24.07.2014-31.12.2014 directorul 

executiv este remunerat lunar cu 78 % din salariu stabilit prin contractul de mandat nr. 

892/24.04.2014,,.ăPentruăperioadaăsupus ăanalizeiăădl.ăMilosteanuăGheorgheăaăfostăremuneratăcuă

70șă dină indemniza iaă stabilit ă prină Contractulă deă mandată nr.ă 892/24.07.2014,ă iară ă conformă

hot râriiă Consiliuluiă deă Administra ieă ă trebuiaă remunerată cuă 78% ,  astfel suma de care a 

beneficiat dl Milosteanu Gherorghe  ulterior analizei  gradului  deă realizareă aă obiectiveloră iă

criteriilorădeăperforman ăăăaăfostădeă663ălei. 

    Sumeleă ă aferenteă retribuiriiă contractuluiă deă mandată seă reg sescă înă raportulă Comitetului de 

Nominalizareă iăRemunerare. 

 
7. REVIZUIREAă ŞIă AVIZAREAă SITUA IILORă FINANCIARE 

INDIVIDUALE  

 
S.C. MEDSERV MIN S.A.  conformălegisla ieiănu are numit auditor financiar extern,  pe 

parcursulă anuluiă 2014ă supraveghereaă gestiuniiă societ iiă fiindă efectuat ă deă c treă comisiaă deă

cenzori.  



28 
 

Deă asemenea,ă cenzoriiă auă obliga iaă s ă verificeă dac ă situa iileă financiareă aferenteă anuluiă

2014ă suntă legală întocmiteă şiă înă concordan ă cuă registrele,ă dac ă acesteaă dină urm ă suntă inuteă

regulată şiă dac ă evaluareaă elementelor patrimoniale s-aă f cută conformă reguliloră stabiliteă pentruă

întocmireaă şiă prezentareaă situa iiloră financiare.ă Comisiaă deă cenzoriiă nuă aă adusă laă cunoştin ă

membriloră Consiliuluiă deă Administra ieă peă parcursulă anuluiă 2014ă faptulă c ă ară existaă indiciiă

privind nereguliă înă administra ieă şiă înc lc riă aleă dispozi iiloră legaleă şiă prevederiloră Actuluiă

Constitutiv. 

Prezentulă raportă esteă înso ită deă Notaă nr.ă 2165/21.04.2015ă respectivă ,,ă Raportulă privindă
activitatea S.C. Medserv Min S.A.  în perioada 01.01.2014-31.12.2014,, . 

 
8. SITUA IA LITIGIILOR 

Situa ia litigiilor înregistrate pe rolul instan elorăjudec toreştiăînăanulă2014ăseăprezint ăastfel: 

 Dosar 8943/95/2013-contesta ieădecizieădeăconcediere;ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar  

 7312/95/2014-ac iuneăînăr spundereăpatrimonial ,ăstadiulăprocesual -fond; 

 Dosar 8549/95/2014-desp gubire,ălitigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 7133/95/2014-preten ii,ălitigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 13411/318/2014-litigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 15896/318/2014-cerereănecontencioas ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 13314/318/2014-preten ii,ăstadiulăprocesual-apel; 

 Dosar 7697/95/2014-drepturiăb ne ti,ălitigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 8832/95/2014-ac iuneă înă r spundereă patrimonial ,ă litigiiă deă munc ,ă stadiulă

procesual-fond; 

 Dosar 13411/318/2014*- litigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 9720/95/2014 - ac iuneă înă r spundereă patrimonial ,ă stadiul                          

procesual-fond; 

 Dosar 9719/95/2014- litigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 850/54/2013- litigiiă deă munc ,ă stadiulă procesual-contesta ieă înăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

anulare-recurs; 

 Dosar 7823/318/2014- anulareăprocesăverbalădeăcontraven ie,ăstadiulăprocesual-apel; 

 Dosar 5041/95/2014- ac iuneăînăr spundereăpatrimonial ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 390/318/2014- contesta ieălaăexecutare,ăstadiulăprocesual-apel; 

 Dosar 4650/95/2014- cotesta ieădecizieădeăsanc ionare,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 6069/95/2014- drepturiăb ne ti,ălitigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-fond; 

 Dosar 8699/95/2014- disjungere dosar nr.6069/95/2014, stadiul procesual-fond; 
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 Dosar 7733/95/2013-ac iuneăînăanulare;ăstadiulăprocesual-fond; 

 Pe baza opiniei juristilor care instrumenteaza aceste actiuni in instanta, conducerea 

societatii considera ca acesteaă nuă voră aveaă influen eă majoreă asupraă rezultateloră economiceă şiă

financiare ale anului 2014 iă c ă pentruă acesteaă exist ă suficienteă provizioaneă constituiteă laă

31.12.2014,ă inăconformitateăcuăestimarileăcompartimentuluiă juridicăprivindăsanseleădeăcâştig de 

c treă societate,ă astfelă situa iileă financiareă intocmiteă pentruă exercitiulă financiară 2014ă prezintaă oă

imagineăfidel ăaăentit ii. 

Avândă înă vedereă celeă prezentateă înă prezentulă raportă ală Consiliuluiă deă Administra ieă

propunemăspreăaprobareăAdun riiăGenerale aăAc ionarilor: 

a) ″situa iileă financiareă anuale pentruă exerci iulă financiară încheiată laă31.12.2014ă înso iteă

deăraportulăcenzorilor″ 

b) ″repartizarea profitului pentruă exerci iulă financiară încheiată laă 31.12.2014″ conform 

art.16, alin. 2, lit. a, b iăi din Actul Constitutiv. 

 

MembriiăConsiliuluiădeăAdministra ie, 
              Cosneanu Lavinia – pre edinteă 

              St noiuăViorelăă– membru  

              Pantelimon Manta   - membru 

              Borcan Marius - membru 

              Nea ăGheorgheăăă- membru 


