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Consiliul de Administra ie 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

Nr. 2224 / 27.04.2015 

 
 

   RAPORTUL  COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI 

REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERA IILE  ŞI ALTE 

AVANTAJE   ACORDATE   ADMINISTRATORILOR   ŞI DIRECTORULUI  

EXECUTIV AI SC MEDSERV MIN SA PE ANUL 2014 

 

 

 Conform  art. 34  alin(1) din  Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011  privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede,, În cadrul consiliului de 
administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit”. 

Ca atare la nivelul SC Medserv Min SA Târgu Jiu fiinţează  Comitetul de 
Nominalizare şi Remunerare ce a fost stabilit în baza Hotărârii nr. 21/11.08.2014 a 
Consiliului de Administraţie,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990  republicată  
cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 republicată  
cu modificările şi completările ulterioare. 

Comitetul de nominalizare  şi remunerare al SC Medserv Min SA Târgu Jiu este un 
comitet consultativ, cu activitate permanentă, subordonat Consiliului de Administraţie al 
societăţii. 

I. Consiliul de administra ie  

I.1. Cadrul legal privind politica  şi criteriile de remunerare pentru administratori 
În conformitate cu prevederile: 
 art. 37 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Remunerarea 

membrilor consiliului de administraţie este stabilită de adunarea generală a acţionarilor.,,  
 art. 37 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,,Indemnizaţia fixă 
lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului 
salarial mediu brut lunar pe ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat 
de Institutul  Naţional de Statistică anterior numirii.,, 

 art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că  ,, Adunarea generală 
a acţionarilor se va asigura la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al 
consiliului de administraţie, determinată conform alin (3) , că aceasta este justificată în 
raport  
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cu îndatoririle specifice, atribuţiile , cu  numărul de şedinţe, obiectivele  şi criteriile de performanţă 
stabilite în contractul de mandat.,, 

 art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Remuneraţia oferită 
consiliului de administraţie în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situaţiile financiare 
anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare.,, 

 art. 39 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Politica şi criteriile de 
remunerare a administratorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe pagina de internet 
a întreprinderii publice  prin grija consiliului de administraţie.,, 

 

I.2.  Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în anul 2014 

Membrii  Consiliului de  Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost numiţi 
prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor. 

 Componenţa Consiliului de Administraţie a societăţii la data de 31.12.2014 este 
următoarea: 

 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Viorel  Stănoiu  - membru  
 Pantelimon Manta - membru 
 Marius Borcan - membru  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
Conform   Hotărârii nr. 12/06.10.2014  a Adunării  Generale a Acţionarilor , reprezentantul 

acţionarului majoritar  a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare  cu membrii 
consiliului de administraţie. 

Contractele de mandat (în număr de 5) au o formă unitară şi prevăd următoarele drepturi:  
 durata  contractului  de administraţie este încheiat începând cu data de 06.10.2014, 

până la data numirii mandatarului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.  
 beneficiază de o remuneraţie fixă sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilite de 

Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizaţia 
fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului pe ultimele 12 luni,a câştigului 
salarial brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior 
numirii.,, 

 plata remuneraţiei se face o dată pe lună,  indiferent de numărul şedinţelor din acea 
lună. 

 beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii. 
Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în anul 2014 a fost de  

103.764 lei   din care: 
 82.130 lei - indemnizaţii   sumă brută  
 21.634 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2014 este 1,17 conform anexei ataşată la prezentul raport.  
 

II . Directorul Executiv  

 

II.1. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul executiv. 
 În conformitate cu prevederile: 
 art.37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Indemnizaţia fixă lunară a 
membrilor executiv nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 6 luni a câştigului salarial mediu 
brut lunar pe ramura din care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică., 
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 art. 38 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,,Remuneraţia este 
stabilită de consiliu de administraţie. , 

 art. 38 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Remuneraţia este 
formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară în limitele prevăzute la art. 37 alin (4) şi  dintr-o 

componentă variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o 
schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.,, 

 art. 39 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Remuneraţia 
oferită directorilor în cadrul sistemului unitar vor fi consemnate în situaţiile financiare 
anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare., 

 art. 39 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Politica şi 
criteriile de remunerare a directorilor în cazul sistemului unitar, sunt făcute publice pe 
pagina de internet a întreprinderii publice  prin grija consiliului de administraţie.,, 

II.2. Remunerarea directorului executiv în anul 2014 

 În  perioada  01.01.2014  -  23.07.2014,  conducerea   SC  Medserv  Min SA  
Târgu Jiu  a fost asigurată de  domnul Mogoe Valentin , în baza Contractului de mandat  nr. 
4982/28.02.2014. Menţionăm faptul că de la data numirii şi până la data încheierii 
contractului nr. 4982/28.02.2014, domnul  Mogoe Valentin nu a avut stabilite  obiective si 
criterii de performanţă anexă la contract si ca atare indemnizaţia lunara bruta cuvenita a fost 
cea prevăzuta de contractul de mandat, adică 8349 lei/luna. 

Pentru perioada 28.02.2014 - 14.07.2014 domnul Mogoe Valentin a avut stabilite 
obiective si criterii de performanţă. Gradul de realizare al acestora, pe perioada cumulata, ( 
01.03.2014 – 14.07.2014)  a fost de 30%. 

Pentru aceasta perioada domnul Mogoe Valentin a primit indemnizaţia 100% si ca 
atare Serviciul de inspecţie economico-financiara  ANAF Gorj a reţinut si stabilit prin 
dispoziţie obligatorie, recuperarea sumei încasate necuvenit de 11.000 lei brut din care venit 
net încasat efectiv în sumă de 7.745 lei de la beneficiarul acestora urmând ca societatea să 
regularizeze impozitul pe venit și contribuțiile aferente în sumă de 3.255 lei și va dispune 
coretarea înregistrărilor în evidența financiar-contabilă. Suma de 7.745 lei reprezintă 
cuantumul indemnizaţiei diminuata cu 30% .In acest sens, pe rolul tribunalului Gorj exista 
actiune in instanta pentru recuperarea întregii sume. 

În  perioada  24.07.2014 - 31.12.2014,  conducerea   SC Medserv  Min   SA  
Târgu Jiu a fost asigurată de domnul Milosteanu Gheorghe, în baza Contractului de mandat 
nr. 892/24.07.2014. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul  ,,Beneficiază de o 
indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Remuneraţia lunară a mandatarului se diminuează 
proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor   de performanţă 
stabilite prin Contract, dar nu  mai mult de 30 % din nivelul acestuia.,,  

Ca urmare a prevederilor contractului de mandat, lunar Consiliul de Administraţie  a 
analizat îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe baza indicatorilor aprobaţi. 

Indemnizaţia fixă cu care a fost remunerat directorul executiv - Milosteanu 
Gheorghe a fost de 78%  din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat, procent ce 
reprezintă, îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe perioada cumulată. 

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în anul 2014 a fost de 
111.955 lei   din care: 

 91.355 lei - indemnizaţie  brută 
 20.600 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  
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Sumele acordate pentru anul 2014 d-lui director executiv - Milosteanu Gheorghe 
reprezentand remuneraţia stabilită prin contractul de mandat sunt conforme cu gradul de  
indeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite pe baza indicatorilor aprobaţi 
din Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prezentul raport este întocmit în  baza art. 55 alin ( 2) din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, care 
prevede faptul că ,,Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de 
administraţie elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje 
acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului financiar.,,  

În conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 55 alin (3) ,,Raportul prevăzut 
la alin (2)  este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare 
anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin (2) şi cuprinde cel 
puţin următoarele componente fixe şi variabile 

 structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi 
componentei fixe; 

 criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a 
remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; 

 

 

 informaţii privind durata contractului…… . ,,  
 

 

 
Comitetul de nominalizare si remunerare 

Lavinia Cosneanu 

Viorel Stănoiu 

Pantelimon Manta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                             Anexă la Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

 

ANALIZAREA  REALIZ RII  OBIECTIVELOR   ȘIă 

CRITERIILORăăDEăăPERFORMANȚ ăăDEăăC TRE 

MEMBRIIăăCONSILIULUIăăDEăADMINISTRAȚIE  

 

      Membrii  Consiliului de  Administrație ai SC Medserv Min SA Tg-Jiu au fost 

numiți prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. 

      În conformitate cu prevederile legislative și în baza Hotărârii nr. 12/06.10.2014  a 

Adunării  Generale a Acționarilor, reprezentantul acționarului majoritar  a fost mandatat 

să semneze Contractele de Administrare  cu membrii consiliului de administrație.  

       Componența Consiliului de Administrație al societății la data adoptării Hotărârii 

nr.12/06.10.2014 era următoarea: 

 Lavinia Cosneanu – președinte –  contract de administrare nr. 32377/07.10.2014 

 Viorel  Stănoiu  – membru - contract de administrare nr. 32373/07.10.2014 

 Pantelimon Manta – membru – contract de administrare nr. 32375/07.10.2014 

 Borcan Marius – membru - contract de administrare nr. 32376/07.10.2014 

 Neață  Gheorghe  - membru -  contract de administrare nr. 32374/07.10.2014 

       Contractele de mandate  încheiate au o formă unitară. Astfel conform art. 9 : 

  ,,Mandatarul se oblige ca împreună cu ceilalți adminsitratori, să ducă la îndeplinire 

planul de admnistrare și hotărârile AGA, în scopul atingerii obiectivelor și criteriilor 

de performnață, stabilite în Anexa 1 la prezentul Contract de Admnistrație. Criteriile și  

obiectivele de perfomanță se aplică pe întreaga perioadă a mandatului mandatatrului, 

valorile indicatorilor de performanță urmând a fi actualizate anual, în conformitate cu 

prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.,,  

          Totodată  potrivit capitolului VIII – drepturile madatarului  - art.16 ,, 

,,Trimestrial, în urma analizei indicatorilor de performanță, remunerația 

Mandatarului se poate diminua proportional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și 

criteriilor  de performanță  stabilite prin Contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul 

trimestrial al acestueia. În cazul îndeplinirii pe perioadă cumulateă a obiectivelor și 



criteriilor de performanță stabilite prin Contract, la sfârșitul anului sumele reținute se 

restituie Mandatarului.,,  

        Conform  contractelor încheiate între acționarul majoritar al societății și 

adminstratori în calitate de mandatari  ai contractului s-au  stabilit prin anexa 1( ce face 

parte integrantă din contract) obiectivele și criteriile de performanță ce trebuie 

îndeplinite de mandatari. 

          Ca urmare s-au calculat aceste obiective și  criterii de performanță raportate la  

total an 2014, rezultând un grad de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de 

performanță de 1,17.  

        Documentele atașate la prezentul raport  sunt următoarele:  

 Obiective și criterii de performanță  pentru an 2014-anexa 1 ; 

 Valoarea indicatorilor de performanță  pentru  an 2014 -anexa 2. 

               Anexele  fac parte integrantă din prezentul raport. 

 

 

                

 

                 Director Executiv,                                Comp. financiar-contabilitate,         

                    PopăGavril                                                     P unescuăLiviu 

 

 

 

    

 



mii lei 

Trim I
Trim 

II
Trim III Trim IV Total Realizari

Grad de 

îndeplinire 

%   2014

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 10 11

Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății

1

Venituri din servicii prestate către alți 
clienți( externi CE Oltenia) mii lei 17,50 34,80 52,50 69,50 69,50 147,60 212,37 0,2 0,42

2

Profitul de exploatare    ( cumulat de la 

începutul anului) mii lei 133 264 324 359 359 293,2 81,67 0,2 0,16

3 Plăți restante mii lei 0 0 0 0 0 0 100,00 0,1 0,10

4 Productivitatea muncii lei/pers 10448 21187 31261 42246 42246 35357 83,69 0,1 0,08

5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri * lei 906 908 924 938 938 936,44 100,17 0,1 0,10

6

Procentul personalului TESA din totalul 

personalului angajat * % 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 13,33 94,50 0,1 0,09

7 Cheltuieli generale și administrative * mii lei 290,2 582,4 852,1 1121,8 1121,8 1142,35 98,20 0,2 0,20

Total- Gradul de realizare al obiectivelor și indicatorilor de perfomanță ( suma valorilor din coloana 11) 1 1,17

Nota:

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(9) = col (7)/col(8);

Director executiv, Comp. financ.-contab,

Pop Gavrilă Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana

Grad  de 

îndeplinire al 

obiectivelor și 
indicatorilor de 

performanță 
(col 9 x col 10) 

( %)

Coeficient  

de 

ponderare 

(%)

Perioada 2014

Anexa 1SC MEDSERV MIN  SA 

CRITERII  SI  OBIECTIVE  DE  PERFORMANTA  AN  2014

Nr  

crt
Obiective /Indicatori de performanta U.M.



SC MEDSERV MIN SA  

P R

1 Venituri totale mii lei 5669 4.573,70

2 Venituri din exploatare mii lei 5661 4.561,10

3 Venituri din terti mii lei 69,5 147,60

4 Cheltuieli totale mii lei 5317 4.283,00

5 Cheltuieli din exploatare mii lei 5302 4.267,90

6 Cifra de afaceri mii lei 5623 4.493,30

7 Profit brut din exploatare mii lei 359 293,20

8 Personal TESA nr.pers 18 18

9 Număr mediu salariati nr. pers 134 129

10 Număr total salariați nr. pers 143 135

Director executiv Comp. financ.-contab.,

Pop Gavrilă Păunescu Liviu

Pupăzan Liliana

Anexa  2

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  

AN 2014

Denumire obiectiv Nr.crt UM

2014
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RAPORT 

privind execuţia Contractului de Mandat nr.892/24.07.2014 

  al  Directorului Executiv- dl. Milosteanu  Gheorghe  

 

  
         Urmare a  Hotărârii nr.20/23.07.2014 Consiliului de Administrație al                      

S.C. MEDSERV MIN  S.A.  domnul Milosteanu Gheorghe a fost numit  în funcția  de 

Director Executiv al SC  MEDSERV MIN S.A. . Potrivit  legislației în vigoare-

respectiv OUG 109/2011, Consiliul de Administrație prin aceeași hotărâre  aprobă 

Contractul de Mandat  nr. 892/24.07.2014 a domnului Milosteanu Gheorghe, precum și 

obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2014, anexă la Contractul de Mandat.  

Aceste obiective au fost stabilite pe baza proiectului de Venituri și Cheltuieli . 

         În consecință prezentul raport redă în formă concentrată  rezultatele activităţii  

domnului MILOSTEANU Gheorghe în calitate de  Director Executiv al S.C. 

MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat.  

         În perioada 24.07.2014 – 31.12.2014 SC MEDSERV MIN SA  nu a înregistrat 

schimbări semnificative în situația afacerilor, schimbări care să afecteze performanța 

societății . 

          Au fost încheiate un număr de 13 contracte de prestări servicii medicale cu terți și 

CE Oltenia după cum urmează : 

 

 



2 
 

 

 
Nr. 
Crt 

Beneficiar servicii medicale Natura serviciului Valoare 

1. CEO – SE Rovinari (act aditional la 
contractul nr. 736 / CEO SCE / 
30.05.2014) 

Asistenta medicala de urgenta 
la nivelul cabinetului medical 
din cadrul SE Rovinari 

2.693,00 lei/luna 
Total 6 luni: 

16.158 lei 
2. CEO-SE Rovinari - contract nr. 

2191/29.10.2014 
Examinari medicale anuale  34.570,20 lei  

3. SC LOTUS SA - ctr.38 / 23.09.2014 Examinari medicale anuale 1.304,00 lei 
4. Liceul Tehnologic Balteni 

31/04.09.2014 
Examinari medicale anuale 2.760 lei 

5. Scoala gen. Polovragi ctr. 33 / 
11.09.2014 

Examinari medicale anuale 925 

6. SC Regio Salubri Edilitara – ctr. 44 / 
30.10.2014 

Examinari medicale anuale  635 

7. CS Energia Tg-Jiu – ctr. 41 / 
15.10.2014 

Servicii ambulanta - asistent + 
ambulantier 

350 lei / per / 
solicitare/3ore 

8. CS Pandurii Tg Jiu – ctr. 30 / 
08.08.2014 

Servicii ambulanta 
asistent+ambulantie 

561,14 lei / per / 
solicitare/3 ore 

9. CS Pandurii Tg Jiu – ctr. 29 / 
08.08.2014 

Asistenta medicala de urgenta 
(1 maseur) 

2.412,26 lei/ luna 
Total 5 luni:  

11.681  lei  
10. Liceul cu program sportiv – ctr. 34 / 

12.09.2014 
Examinari medicale 4.070,28 lei 

11. SC Macofil SA – ctr. 35/15.09.2014 Examinari medicale 5.068 lei 

12.  SC Anima  Medical Services SRL- 
ctr. 33/10.09.2014 

Examinari medicale 1.296 lei 

13 S. Complexul Energetic Oltenia 
S.A.-ctr. 2511/CEO SE/26.11.2014 

Examinari medicale  
Servicii de asistenta medicala 
si recuperare medicala 

 20.183,90  lei  
12.328,14 lei/luna 

  
        În perioada 24.07.2014-31.12.2014, societatea şi-a îndeplinit  în termene 

obligaţiile contractuale şi achitat obigaţiile  către bugetul statului şi asigurările sociale   

de stat la timp. 

        Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA , la data de 31.12.2014 

sunt prezentaţi mai jos: 

   1.   Venituri  totale  12 luni     =  4.540.909 lei  

         Venituri  totale luna  decembrie 2014  = 517.291 lei  

    2.   Cheltuieli totale  12 luni  = 4.280.875 lei   

          Cheltuieli totale luna decembrie 2014 = 311.046 lei 

    3.   Cifra de afaceri   12 luni =   4.493.298  lei 

          Cifra de afaceri   luna   decembrie 2014  = 512.236  lei  

    Pe cumulat 01.01. - 31.12.2014 unitatea realizează un profit 251.503 lei iar numai 

pentru luna decembrie, unitatea a realizat un profit brut în sumă de 206.245 lei. 



3 
 

 

  Având în vedere aceste prevederi precum și modul de punctare a indicatorilor de 

performanță asumați prin contractul de mandat  anexăm la prezentul raport obiectivele 

și criteriile de performanță pentru perioada 24.07.2014-31.12.2014.  

    Având în vedere perioada de raportare,  modul de calcul pentru programat și realizat 

a fost următorul : 

 Programat/realizat 24.07.2014-31.07.2014 = trim. III / 3 / 23 zile  x 

2 zile (în această perioadă  dl. Director Executiv  Milosteanu   

Gheorghe  a fost prezent 2 zile și a beneficiat de 4 zile de concediu 

de odihnă –  la calcului concediului de odihnă  s-a luat în calcul 

salariul  de care a beneficiat la fostul loc de muncă 2 zile ); 

 Programat lunile august - septembrie  trim. III/3  luni;   

 Programat luna octombrie - trim. IV/3 luni; 

 Programat luna noiembrie  -trim IV/3 luni. 

 Programat luna decembrie – trim IV/ 3luni 

     Conform obiectivelor și criteriilor de performanță analizate de Consiliul de 

Administrație,  raportate la  fiecare perioadă  rezultată următorul grad de îndeplinire : 

 Pentru perioada aferentă lunii iulie – 30 % 

 Pentru perioada cumulată  iulie- august   - 28 % 

 Pentru perioada cumulată  iulie- septembrie   - 30 % 

 Pentru perioada cumulată  iulie- octombrie    - 76 % 

 Pentru perioada cumulată  iulie- noiembrie   - 80 % 

 Pentru perioada cumulată  iulie- decembrie    - 78 % 

      Documentele atașate la prezentul raport  sunt următoarele:  

 Obiective și criterii de performanță cumulate pentru perioada 

24.07.2014-31.12.2014,  conform anexelor  nr. 1.1; 

 Valoarea indicatorilor de performanță cumulat pentru perioada 

24.07.2014-31.12.2014,  conform  anexelor nr. 2.1. 

   Anexele  fac parte integrantă din prezentul raport. 

 

 
      Director Executiv,                              Comp. financ.-contabilitate,         

   Milosteanu Gheorghe                                        Păunescu Liviu 
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1 Venituri totale mii lei 1923 1541 491 517 2414 2058

2 Venituri din exploatare mii lei 1919 1532 491 517 2410 2049

3 Venituri din  terti % 5 4,13 5 3,44

4 Venituri din terti mii lei 63 6 69

5 Cheltuieli totale mii lei 1862 1324 465 311 2327 1635

6 Cheltuieli din exploatare mii lei 1855 1320 464 310 2319 1630

7 Cifra de afaceri mii lei 1908 1524 488 512 2396 2036

8 Profit net mii lei 42 177 22 173 64 350

9 Profit  brut mii lei 61 217 26 206 87 423

10 Personal TESA nr.pers 18 18 18 18 18 18

11 Numar total personal nr. pers 143 137 143 135 143 136

12 Numar mediu salariati nr. pers 134 126 134 125 134 126

Director executiv, Comp. financ-contab,

Milosteanu Gheorghe P unescuăLiviu

SC MEDSERV MIN SA  Anexa nr. 2.1.

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  

cumulat  iulie  -decembrie 2014 

Nr.

crt
Denumire obiectiv UM

Cumulat 07-11 Decembrie Cumulat  07-12



N
r.

 c
rt

Denumire obiectiv Denumire criteriu UM Prevederi Realizări 
Grad de 

îndepl. 

(%)

Punctaj
Coef.de 

ponderare

Punctaj 

aferent 

gradului de 

indeplinire 

a criteriilor 

0 2 3 4 5=4/3 6 7 8=6x7

3
Gradul de realizare a rezultatului 

exerciţiului Profit brut mii lei 87 423 486,21 5 0,30 1,50

6
Creşterea calităţii serviciilor 
prestate /lucrărilor executate

Calitatea serviciilor 

prestate/lucrărilor 
executate

10 10 10 5 0,10 0,50

8 28 1 3,90

Nota:

  punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

Milosteanu Gheorghe P unescuăLiviu

  gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

3.90/5 = 0,78 respectiv  78 %

0,20
Cifra de afaceri

media generală din chestionar

Director executiv, Comp. financ.-contab.,

7
Reducere cheltuielilor de exploatare 

la 1.000 lei venituri de exploatare*

 Reducerea  cheltuieli de 

exploatare la 1.000 lei 

venituri de exploatare

Cheltuieli de exploatare
x1000

5

Creşterea veniturilor realizate din 
servicii prestate sau lucrări 
executate terţilor(externi CE 
Oltenia)

Veniturile realizate din 

servicii prestate sau 

lucrări executate 
terţilor(externi CE 

Venituri din terţi
x100

0,10 0,50

0,10 0,50
Venituri din exploatare

% 5 3,39 67,78

lei 962 796 120,96 5

1 0,20

% 2,67 17,19 643,57 5
Cifra de afaceri

2 Creşterea productivităţii muncii Productivitatea muncii
Venituri din exploatare

Număr mediu salariaţi

Venituri totale-cheltuieli totale

4 Marja(rata) profitului net
Creşterea eficieţei 
activităţii

Profit net
x100

Anexa nr.1.1

ăăOBIECTIVEăŞIăCRITERIIăDEăPERFORMANŢ ăăăCUMULATăăIULIEă-DECEMBRIEă2014
mii lei

Formula 

SC MEDSERV MIN SA

1

1
Procentul personalului TESA din 

totalul personalului angajat*
Structura personalului

Personal TESA 
x100

Numărul total de salariaţi
0,10 0,40

mii 

lei/pers
17,99 16,26 90,42 3

% 12,59 13,24 95,10 4

0,10 0,30
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      Cont fiscal:   14814475;  
      Nr.reg.com. : J18/299/2002 
      Cont:             RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149 
      Adresa:          Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj  
     Telefon/fax:   0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 - 221162 

 
    Nr.........../..........................2015       

 

 
 

 

 

RAPORT 

privind execuţia Contractului de Mandat nr.892/24.07.2014 

  al  Directorului Executiv- dl. Milosteanu  Gheorghe  

pentru  perioada  ianuarie – 22 martie 2015 

 

  
         Urmare a  Hotărârii nr.20/23.07.2014 Consiliului de Administrație al                    

S.C. MEDSERV MIN  S.A.  domnul Milosteanu Gheorghe a fost numit  în funcția  de 

Director Executiv al SC  MEDSERV MIN S.A. . Potrivit  legislației în vigoare-

respectiv OUG 109/2011, Consiliul de Administrație prin aceeași hotărâre  aprobă 

Contractul de Mandat  nr. 892/24.07.2014 a domnului Milosteanu Gheorghe, precum și 

obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2014, anexă la Contractul de Mandat.  

Aceste obiective au fost stabilite pe baza proiectului de Venituri și Cheltuieli . 

         În consecință prezentul raport redă în formă concentrată  rezultatele activităţii  

domnului MILOSTEANU Gheorghe în calitate de  Director Executiv al S.C. 

MEDSERV MIN S.A. în executarea contractului de mandat încredințat.  

         În perioada 01.01.2015 – 22.03.2015 SC MEDSERV MIN SA  nu a înregistrat 

schimbări semnificative în situația afacerilor, schimbări care să afecteze performanța 

societății . 

     Situația contractelor de prestări servicii cu termen de valabilitate la data  de raportare 

a prezentului raport se prezintă astfel : 
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Nr. 
crt 

Beneficiar servicii medicale Natura serviciului Valoare 

1. CEO – S.D.M.- Contractul 
nr.7 /05.01.2015 

Asistență medicală de urgență 
la nivel de cabinet 
medical/punct  sanitar, control 
medical periodic, transport 
medicalizat 

4.306.122,59lei/an 
  

2. CEO-SE Rovinari - Contract 
nr. 56/14.01.2015 

Asistență medicală de urgență 
cu medic și 2 asistenți 
medicali  

115.155,0 lei/an 
34.570,20 lei   

3. Casa de Asigurări de 
Sănătate Gorj – Contract 
28/ID/30.06.2014, valabil 
31.03.2015 

Asistență medicală de îngrijire 
la domiciliu 

50,00 lei/îngrijire 

4. CS Energia Tg-Jiu – 
Contract 41 / 15.10.2014, 
valabil până la 30.04.2015 

Servicii ambulanță  cu asistent 
medical și ambulanțier 

350 lei / per / 
solicitare/3ore 

5. CS Pandurii Tg Jiu – 
Contract 30 / 08.08.2014, 
valabil până la 07.08.2015 

Servicii ambulanță  cu asistent 
medical și ambulanțier 

561,14 lei / per / 
solicitare/3 ore 

6. CS Pandurii Tg Jiu – 
Contract 29 / 08.08.2014, 
valabil până la 07 
.08.2015 

Asistență medicală de urgență 
(1 maseur) 

2.412,26 lei/ luna 
Total 7 luni:  

16.885,82  lei  

7. S. Complexul Energetic 
Oltenia S.A.-contract 
2511/CEO SE/26.11.2014, 
valabil 31.01.2015 

Examinări medicale  
Servicii de asistență medicală 
și recuperare medicală 

 20.183,90  lei  
12.328,14 lei/luna 

8. S. Complexul Energetic 
Oltenia S.A.- contract  
480/CEO SE /11.02.2015, 
valabil 31.12.2015 

Control medical periodic  -
S.E. Ișalnița 

39.377,45 lei/an 

9 S. Complexul Energetic 
Oltenia S.A.-contract 
619/CEO SE/26.02.2015, 
valabil 28/02.2016 

Servicii de medicina muncii-
medic de medicina muncii- 
S.E. Rovinari 

11.100 lei/an 

  
        În perioada 01.01.2015-22.03.2015, societatea şi-a îndeplinit  în termene 

obligaţiile contractuale şi achitat obligaţiile  către bugetul statului şi asigurările sociale   

de stat la timp. 

       Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA , la data de 22.03.2015 

sunt prezentaţi mai jos: 

  Venituri   ianuarie – 22.03.2015    = 884,66 mii lei  

  Cheltuieli luna ianuarie –22.03.2015   = 826,77 mii  lei   
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 Cifra de afaceri   luna ianuarie- 22.03. 2015 = 877,58 mii lei 

          Pentru perioada de raportare a prezentului raport  SC MEDSERV MIN SA a 

realizat  un profit brut de  57,89 lei. 

     Având în vedere aceste prevederi precum și modul de punctare a indicatorilor de 

performanță asumați prin contractul de mandat  anexăm la prezentul raport obiectivele 

și criteriile de performanță pentru perioada 01.01.2015-22.03.2015. 

     Documentele atașate la prezentul raport  sunt următoarele:  

 Obiective și criterii de performanță cumulate pentru perioada 

01.01.2015-22.03.2015,  conform anexelor  nr. 1.1; 

 Valoarea indicatorilor de performanță cumulat pentru perioada 

01.01.2015-22.03.2015,  conform  anexelor nr. 2.1. 

   Anexele  fac parte integrantă din prezentul raport. 

   La regularizarea indicatorilor de  performanță  pe trim I  s-au luat în calcul datele 

prognozate în   Proiect  de Buget de Venituri și Cheltuieli transmis la ministerul de 

resort în data de  20.01.2015. 

 

 
         Director Executiv,                              Compartiment financiar-contabilitate,         

            Pop Gavrilă                                                  Păunescu Liviu 

 

                                                                                  Întocmit, 

                                                                              Pupăzan  Liliana 

 
 

 
 



P R P R P R
1 Venituri totale mii lei 689,80 647,71 344,45 236,95 1.034,25 884,66
2 Venituri din exploatare mii lei 689,20 647,33 342,82 236,76 1.032,02 884,09
3 Venituri din  terti % 5,00 2,36 5,00

4 Venituri din terti mii lei 23,34 15,13 11,66 12,80 35,00 27,93
5 Cheltuieli totale mii lei 652,20 610,78 263,73 215,99 915,93 826,77
6 Cheltuieli din exploatare mii lei 650,40 609,02 263,59 215,45 913,99 824,47
7 Cifra de afaceri mii lei 684,00 642,42 341,59 235,16 1.025,59 877,58
8 Profit net mii lei 31,58 31,02 67,81 12,01 99,39 43,03
9 Profit  brut mii lei 37,60 36,93 80,73 20,96 118,33 57,89

10 Personal TESA nr.pers 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
11 Numar total personal nr. pers 143,00 134,00 143,00 132,00 143,00 133,00
12 Numar mediu salariati nr. pers 134,00 123,00 134,00 123,00 134,00 123,00

Întocmit,
Pupăzan Liliana 

SC MEDSERV MIN SA  Anexa nr. 2.1.

Director executiv, Comp. financ-contab,
Pop Gavrilă Păunescu Liviu

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  

cumulat  ianuarie   -  22 martie   2015 

Nr.
crt

Denumire obiectiv UM Cumulat 01-02 01.03-22.03.2015
Cumulat  01.01-

22.03.2015



Pupăzan Liliana 



N
r.

 c
rt

Denumire obiectiv Denumire criteriu UM Prevederi Realizări 
Grad de 
îndepl. 

(%)
Punctaj

Coef.de 
ponderare

Punctaj 
aferent 

gradului de 
indeplinire 
a criteriilor 

0 2 3 4 5=4/3 6 7 8=6x7

3
Gradul de realizare a rezultatului 
exerciţiului Profit brut mii lei 118,32 58 48,93 0 0,30 0,00

6
Creşterea calităţii serviciilor 
prestate /lucrărilor executate

Calitatea serviciilor 
prestate/lucrărilor 
executate

10 10 10 5 0,10 0,50

8 14 1 1,40

Nota:

  punctajul maxim pentru cei 7 indicatori este de 35 puncte;

  gradul general de indeplinire a obiectivelor se determina prin raportarea totalului coloanei 8 la valoarea 5/punctaj max acordat pentru un obiectiv

Pupăzan Liliana  

Director executiv, Comp. financ.-contab.,
Pop Gavrilă Păunescu Liviu Întocmit,

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

*pentru acest indicator gradul de îndeplinire s-a calculat prin relaţia col(5) = col (3)/col(4);

1,40/5 = 0,28 respectiv 28%

0,307
Reducere cheltuielilor de exploatare 
la 1.000 lei venituri de exploatare*

 Reducerea  cheltuieli de 
exploatare la 1.000 lei 
venituri de exploatare

Cheltuieli de exploatare
x1000 lei

Venituri din exploatare

0,10

886 933 94,97 3 0,10

media generală din chestionar

0,00
Cifra de afaceri

5

Creşterea veniturilor realizate din 
servicii prestate sau lucrări 
executate terţilor(externi CE 
Oltenia)

Veniturile realizate din 
servicii prestate sau 
lucrări executate 
terţilor(externi CE 

Venituri din terţi

x100 % 5 3,18

% 9,69 4,90 50,60 0

63,65 0 0,20 0,00
Cifra de afaceri

4 Marja(rata) profitului net
Creşterea eficieţei 
activităţii

Profit net x100

3 0,10 0,30
Număr mediu salariaţi

Venituri totale-cheltuieli totale

0,30
Numărul total de salariaţi

2 Creşterea productivităţii muncii Productivitatea muncii
Venituri din exploatare mii 

lei/pers
7,70 7,19 93,33

% 12,59 13,53 93,01 3 0,10

1

1
Procentul personalului TESA din 
totalul personalului angajat*

Structura personalului
Personal TESA 

x100

Anexa nr.1.1

  OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ   CUMULAT  IANUARIE  -  22  MARTIE  2015
mii lei

Formula 

SC MEDSERV MIN SA


