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1.  Prezentarea societăţii 
 

S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul înstr. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu, 
 
judeţul Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii 
 

de asistență medicală continua și de urgență  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 de 630.000 lei, 

din care în natură 107.500 lei şi în numerar 522.500 lei reprezentând un număr total de 

6.300 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acțiune. 

 

 

1.1. Acţionariat 

 

Participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă după cum urmează: 
 

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, 
 

deţine aport la capital 612.500 lei, reprezentând 6.125 acţiuni a 100 lei fiecare, având 

cota de participare la beneficii şi pierderi 97,22%. 
 

2. FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, deține aport la capital 2.500 

lei,reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 
 

3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, deține aport la capital 

2.500lei, reprezentând 25 acținui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de 

participare la beneficii şi pierderi de 0,395 %. 
 

4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, deține aport la capital 2.500 

lei,reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 
 

5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROȘIA, deține aport la capital 2.500 

lei,reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 
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6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, deține aport la capital 1.300 

lei,reprezentând 13 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficii şi pierderi de 0,21 %. 
 

7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deține aport la capital 1.200 

lei,reprezentând 12 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficii şi pierderi de 0,20 %. 
 

8. SINDICATUL SLARIAȚILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deține aport lacapital 

5.000 lei, reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de 

participare la beneficii şi pierderi de 0,79 %. 

 
 

1.2. Obiectul de activitate 
 

Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ Alte activităţi 

referitoare la sănătatea umană”, societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare,precum: 

 

Activități de psihologia muncii și organizațională; 
 

Activități de psihologia în transporturi; 
 

Activități de psihologia apărării şi siguranţei naţionale; 
 

Activități de fizică medicală; 
 

Activități de fiziokinetoterapie; 
 

Activități de transport medicalizat  prespitalicesc; 
 

 Activităţi de cultură fizică medicală; 
 

Activități de asistență  medicală specializată – control medical periodic; 
 

Activități de asistență medicală de îngrijiri la domiciliu. 

 

În perioada 01.01.2015 - 31.03.2015, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de 

servicii cu eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele 

beneficiarilor. Activitatea societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele 

Vâlcea şi Mehedinţi, fiind structurată şi organizată teritorial în funcţie de beneficiari. 
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Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea 
 
colaborează şi cu alte instituţii 
 

Anima Speciality Medical Services 
 

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj 
 

Clubul Sportiv Energia Rovinari 
 

Clubul Sportiv  Pandurii Lignitul Tg-Jiu 
 

Clubul Sportiv Minerul Motru 
 

Collini Lavoro 
 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
 

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 
 
 
 

1.3 . Prezentarea activelor societăţii 
 

Societatea deţine la data de 31.03.2015 în patrimoniu următoarele active: 
 

a.  Active imobilizate 1.197.366 lei 

- Imobilizări necorporale 29.574 lei 

- Imobilizări corporale 1.167.792 lei 

b. Active circulante 1.841.453 lei 

- Stocuri 31.643 lei 

- Casă și conturi la bănci 267.275 lei 

- Creanțe 1.542.535 lei 
 
 
 

1.4. Resurse Umane 
 

Numărul de salariați sfârşitul trimestrului I 2015, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era 

de 132 de salariați, din care cu contract suspendat pentru creștere copil 4 salariați, detașați 1 

salariat, concediu fără salariu 1 salariat. La sfârșitul trimestrului I 2015, S.C. 
 
Medserv Min S.A. își desfășura activitatea cu un număr de 126 de salariați. 
 

Evoluția numărului de salariați de la 31.12.2014 raportat la 31.03.2015 respectiv de la 

135 salariați la 132 salariați se justifică prin încetarea a două contracte individuale de muncă 

pe perioadă determinată și încetarea unei detașări. 

 
 
 
 
 

5 



Evoluția  numărului  de  salariați  aflați  în  activitate   de  la  31.12.2014  raportat   la 
 

31.03.2015 respectiv de la 128 salariați la 126 salariați se justifică prin încetarea două 

contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. 
 

Ponderea personalului pe structura de organizare a societăţii, în numărul total de salariaţi 

este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
 Unitate Nr. 

Ponderea în 
 

Structura funcțională 
  

 

crt de personal la total personal 
 

 
 

  măsură 31.03.2015  
 

     
 

1 Personal de conducere nr. pers 2 1,51 
 

     
 

2 Perosnal Tesa –operativ sediu nr. pers 18 13,64 
 

     
 

3 
Compartiment zonal Tg-Jiu, 

nr. pers 61 46,21  

Rovinari,Vâlcea și psihologic  

    
 

4 
Compartiment zonal  Motru, Jilț, 

nr. pers 45 34,10 
 

Mehedinți și psihologic 
 

    
 

     
 

5 
Detașati, concediu creștere copil, 

nr. pers 6 4,54 
 

 
 

 concediu fără salariu    
 

     
  

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat 

la nivelul S.C. Medserv Min S.A. în trimestrul I 2015 situaţia se prezintă astfel: 

 

 

   Număr       

Venituri din mediu     Productivitatea 

exploatare  personal Fond salarii Câștig mediu lunar muncii  

P  R P R P R P R P R 

1037,80  994,60 134 123 572,90 550,40 1.425,12 1.491,60 7,74 8,08 
 
 

2. Consiliul de Administraţie 
 

2.1. Consiliul de Administraţie 
 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, 

legal convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în 

actul constitutiv actualizat al societăţii. 
 

La data emiterii prezentului raport, nu au fost modificări în componenţa Consiliului 

de Administraţie față de sfârșitul anului 2014. În perioada 01.01.2015-31.03.2015, Consiliul 

de Administrație și-a desfășurat activitatea cu următorii membrii: 
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- Cosneanu Lavinia – președinte  
 

- Stănoiu Viorel  – membru  
 

- Pantelimon Manta  - membru  
 

- Borcan Marius - membru  
 

- Neață Gheorghe  - membru  
 

2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor  
 

 Doamna Cosneanu Lavinia - a fost numită membru în Consiliul de Administrație al 

S.C. Mesdserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din 

data de 21.02.2013 și președintă a Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării 
 
Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 21.07.2014. 
 

 Domnul Stănoiu Viorel - a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. 
 

Medserv Min S.A. , prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din data 

de 20.09.2012 . 
 

 Domnul Pantelimon Manta – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al 

S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 

data de 03.04.2014. 

 Domnul Borcan Marius – a fost numit membru în Consiliul de Administrație al S.C. 
 

Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din data 

de 21.07.2014. 
 

 Domnul Neață Gheorghe – a a fost numit membru în Consiliul de Administrație al 

S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 

data de 21.07.2014. 

 
 

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie 
 

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. sunt constituite şi 

funcţionează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare și remunarare și 

Comitetul de audit, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare respectiv comitetul de nominalizare şi remunerare şi 

comitetul de audit. 
 

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
 
21 din data de 11.08.2014. 
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 Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu 

funcţieconsultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de 

evaluare, consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru 

funcţii de conducere, precum şi a remunerării acestora. 
 

Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 

alin.2 de către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, 

iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii principale: 
 

1. identificarea criteriilor şi obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de 

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

directori executivi şi personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administraţie să solicite orice 

informaţii pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale; 
 

2. urmărirea corelării remuneraţiilor propuse cu performanţă pe termen mediu şi lung;  
 

3. nominalizarea de candidaţi pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului 

de Administraţie, Director);  
 

4. identifică criterii de selecţie care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o 

experienţa relevantă în consultanţă în management şi în activitatea de conducere a unor 

întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;  
 

5. formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;  
 

6. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a 

candidaţilor pentru membrii CA şi pentru funcţia de director sau pentru orice alte funcţii de  
 
conducere; 
 

7. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind funcţiile de membrii;  
 

8. asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atribuţiilor proprii de 

supraveghere, analiză şi evaluare a politicilor de personal raportate la condiţiile actuale de pe 

piaţa forţei de muncă specifică activităţii societăţii;  
 

9. identifică criterii şi obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de 

performanţă;  
 

10. elaborează politica de remunerare pentru Director;  
 

11. solicită  Consiliului  de  Administraţie  să  supună  aprobării  A.G.A.  politica  de  
 

remunerare, aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, 

justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete 

consultative, numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite; 
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12. în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor privind activitatea societăţii şi a actualizării 

permanente a competenţelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare 

acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă;  
 

13. elaborează şi prezintă A.G.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, un raport 

anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului  
 
financiar; 
 

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii. 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din trei membrii ai Consiliului 
 
de Administraţie. 
 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare avea la data de 31.03.2015 componenţa 

stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: 

Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel. 
 


 Comitetul de audit este un comitet permanent şi independent, constituit în 
cadrulConsiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al S.C. 
 

Medserv Min S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul 

de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de 

audit, şi procesul organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi 

codul de conduită. 
 

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de 
 
Urgenţă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din 
 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost 

prevăzute următoarele atribuţii principale : 
 

1. supravegherea activităţii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari;  
 

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administraţie a propunerilor privind 

nominalizarea auditorului financiar extern, urmând ca nominalizarea să fie supusă spre 

aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;  
 

3. revizuirea  şi  aprobarea  sferei  de  cuprindere  a  auditului,  precum  şi  frecvenţa  
 
angajamentelor de audit; 
 

4. asigurarea relaţiei cu auditorul financiar al societăţii, în sensul primirii planului de 

audit şi analizarea constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de 

supraveghere şi control din afara societăţii;  
 

5. verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului;  
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6. primirea rapoartelor de audit, analizarea şi avizarea periodică a constatărilor şi 

recomandărilor auditului intern cuprinse în rapoartele de audit intern, precum şi elaborarea 

planurilor pentru implementarea acestora; 
 

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administraţie în domeniul 

controlului intern, auditului intern şi auditului financiar;  
 

8. monitorizarea procesului de raportare financiară;  
 

9. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi 

de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;  
 

10. monitorizarea  auditului  statutar  al  situaţiilor  financiare  anuale  şi  al  situaţiilor  
 
financiare anuale consolidate. 
 

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-un număr de trei membrii ai 

Consiliului de Administraţie. 
 

Comitetul de Audit avea la datade 31.03.2015 componenţa stabilită prin hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr. 21 din data de 11.08.2014, respectiv: Cosneanu Lavinia, 

Neață Gheorghe, Borcan Marius. 

 

 

3. Planul anual de investiţii 
 

Referitor la programul de investiţii, la nivelul trimestrului I/2015 s-a urmărit în 

principal adaptarea activităţii societăţii la cerinţele beneficiarilor, achiziţiile vizând 

înlocuirea capitalului fix uzat moral şi/sau fizic, precum şi modernizarea, dezvoltarea și 

retehnologizarea capitalului fix existent. 
 

Piaţa concurenţială pe care S.C. Medserv Min S.A. îşi desfăşoară activitatea a orientat 

societatea către lărgirea spectrului de activitate, fiind necesare investiţii viitoare de 

expansiune, dezvoltare sau construire de obiective noi care să-i susţină o dezvoltare durabilă 

si eficientă. 
 

Planul de Investiții pe anul   2015 a fost avizat de Consiliul de Administrație prin 
 
Hotărârea  nr.  1  din  data  de  19.01.2015  urmând  a  fi  aprobat  de  Adunarea  Generală  a 
 

Acționarilor. La data de 31.03.2015, Planul de investiții pe anul 2015 nu a fost aprobat de 

către Adunarea Generală a Acționarilor – cauza fiind motivată de faptul că la data de 

31.03.2015 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Medserv Min S.A. nu a 

fost aprobat de către ministerele de resort. 
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4. Sinteza şedinţelor Consiliului de Administraţie 

 

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 
 

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate în trimestrul I/ 2015, se 
 
prezintă tabelar astfel: 
 

Nr. crt. Data şedinţei Numărul hotărârii Consiliului de 

  Administraţie 
   

1 19.01.2015 Hotărârea nr. 1/19.01.2015 
   

2 02.02.2015 Hotărârea nr. 2/02.02.2015 
   

3 24.02.2015 Hotărârea nr. 3/24.02.2015 
   

4 16.03.2015 Hotărârea nr.4/16.03.2015 
   

5 20.03.2015 Hotărârea nr. 5/20.03.2015 
   

6 27.03.2015 Hotărârea nr. 6/27.03.2015 
   

 
 
 

 

4.2. Activitatea Consiliului de Administraţie 
 

Membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în  trimestrul I  2015 pentru  un 
 
număr de  6 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărâri după cum urmează: 
 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din data de 19.01.2011 




- Membrii Consiliului de Administrație își însușesc ,, Planul de Adimistrație al S.C.  
 

MEDSERV MIN S.A. pentru perioada 2014-2016,, urmând a fi revizuit după aprobarea 

Bugetul și Cheltuieli pentru anul 2015. 
 

- Avizează ,, Program de investiții pentru anul 2015,, urmând a fi înaintat la Adunarea 

Generală a Acționarilor pentru aprobare. 
 

- Aprobă ,, Programul de achiziții pentru anul 2015,,.  
 

- Avizează modificările din ,, Organigramă,, și ,, Stat de funcții,, urmând a fi înaintate 

la Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare.  
 

- Avizează ,, Proiect Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul  2015, urmând a fi  
 

înaintat la Adunarea Generală a Acționarilor. 
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-  Aprobă  fișa de post  pentru postul ,, Medic Director Adjunct’’ 
 

- Aprobă de principiu criteriile și obiectivele de performanță ale directorului executiv, 

până la aprobarea de către minister al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 

2015. 
 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2 din data de 02 .02.2015 




- Membrii Consiliului de Administrație   iau act de referatul nr. 718/30.01.2015 și  
 

dispun conducerii executive să facă demersurile legale în vederea reluării înregistrării la 
 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a modificărilor în structura 

de conducere a S.C. MEDSERV MIN S.A. 
 

- Membrii Consiliului de Administrație iau act de Referatul nr. 712/30.01.2015 și 

dispun conducerii executiv să facă demersurile legale pentru recuperarea de la 

persoanele răspunzătoare a sumelor indicate în Raportul de inspecție economico-

financiară al Serviciului ANAF- Compartimentul Gorj din decembrie 2014. În cazurile 

în care s-a contestat procesele – verbale de contravenție se va adopta o hotărâre, 

ulterior, când instanța se va pronunța asupra plângerilor contravenționale. 
 

-  Membrii  Consiliului  de  Administrație  iau  act   de   măsurile  dispuse  de  către 
 

Departamentul de Control Intern al CEO în anul 2014 și dispun conducerii executive să 

le ducă la îndeplinire. 
 

- Membrii Consiliului de Administrație iau act de stadiul implementării măsurilor 

stabilite de Curtea de Conturi prin Raportul de control nr. 4722/30.09.2013 și Decizia 

nr. nr. 2417/2013 și dispun conducerii executive ducerea la îndeplinire a tuturor 

măsurilor. 
 

- Aprobă la Anexa ,, Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului executiv 

al S.C. MEDSERV MIN S.A.’’, Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a 

beneficiarilor de servicii furnizate.  
 

- Membrii Consiliului de Administrație iau act de acțiunile în instanță în care S.C. 

MEDSERV MIN S.A. este parte la data de 26.01.2015 și dispun conducerii executive  
 

să facă diligențele necesare pentru accelerarea soluționării litigiilor. 
 

-  Membrii  Consiliului  de  Administrație  iau  act  de  stadiul  negocierii  Contractului 
 

Colectiv de Muncă. 
 


 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.3 din data de 24 .02.2015 
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- Consiliul de Administraţie amână discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, până la 

primirea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, 

la solicitarea înaintată de către S.C. MEDSERV MIN S.A. 
 
-  Consiliul de Administraţie îşi însuşeşteRaportul Comitetului de  Nominalizare şi 

 

Remunerare pe anul 2014 cu privire la remuneraţiile acordate 

administratorilor,remuneraţia şi alte beneficii acordate directorului executiv de la S.C. 

MEDSERV MIN SA. 
 

- Consiliul de Administraţie decide ca selecţia membrilor Consiliului de 

Administraţieşi a directorului executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în condiţiile 

prevăzute de 
 
O.U.G. nr. 109/2011 să fie realizată cu asistenţa unui expert independent specializat 

persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în procesul de 

evaluare. Directorul executiv al societăţii va lua toate măsurile pentru elaborare 
 
„Normă Procedurală Internă de achiziţie servicii de consultanţă pentru recrutare şi 

selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorului executiv al 

societăţii" pânăla data de 16.03.2015. 
 
- Consiliul de Administraţie aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de 

controlintern managerial pe anul 2015.  
 
- Consiliul de Administraţie  aprobă  posibilitatea  aprovizionării  în anul 2015 cu  
 

10% mai mult medicamente şi materiale sanitare, decât dotarea minimă obligatorie 

conform Ministerului Sănătăţii şi Familiei Ordin nr.153 din 26 februarie 2003, pentru 

cabinetele medicale, punctele sanitare,echipajele de intervenţie şi cabinetele de 

medicina muncii, pe fiecare componentă specificată în barem şi rectificarea în 

consecinţă a programului de achiziţii, cu condiţia încadrării în Bugetului de Venituri şi 
 
Cheltuieli pentru anul2015. 
 

- Consiliul de Administraţie aprobă 78% gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor 

de performanţă stabilite prin contractul de mandat nr. 892 / 24.07.2014 cu modificările 

ulterioare,pentru domnul Milosteanu Gheorghe - director executiv. In mod cumulat 

pentru perioada 24.07.2014 - 31.12.2014 directorul executiv este remunerat lunar cu 

78% din salariul stabilit prin contractul de mandat. 
 
- Directorul  executiv  al  societăţii  va  lua  măsuri  pentru  ca  indemnizaţia  membrilor 
 

Consiliului de Administraţie pentru luna noiembrie 2014, respectiv luna decembrie 

2014, să fie asigurată în anul 2015. 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 16.03.2015 

 
- Consiliul de Administraţie ia act deNota de informare privind analiza 

demersurilorlegale în vederea reluării înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă 
 

Tribunalul Gorj, a modificărilor în structura de conducere a societăţii şi 

dispuneconducerii executive continuarea demersurilor. 
 

- Consiliul  de  Administraţie  ia  act  de  Nota  de  informare  referitoare  la  "Norma 
 

Procedurală Internă privind - Achiziţia de servicii referitoare la recrutarea şi selecţia 

membrilor Consiliului deAdministraţie şi a Directorului Executiv la S.C. MEDSERV 
 

MIN S.A. " 
 

- Consiliul de Administraţie mandatează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare 

dincadrulConsiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., pentru întocmirea 

documentaţiei deatribuire (caiet de sarcini, fişe de date, proiect de contract etc.) în 

vederea derulării procedurii de achiziţie pentru încheierea unui contract având ca obiect 

"Serviciide recrutare şi selecţie personalde conducere la S.C. MEDSERVMIN S.A. " 

 
 

-  Consiliul de Administraţie mandatează conducerea executivă a S.C. MEDSERV MIN 
 

S.A. pentru derularea procedurii de achiziţie în vederea încheierii contractului având ca 

obiect "Serviciide recrutare şi selecţie personal de conducere la S.C MEDSERV MIN 
 

S.A. " în baza documentaţiei de atribuire întocmită de Comitetului de Nominalizare şi 
 

Remunerare. 
 

- Consiliul de Administraţie ia act de Raportul privind execuţia contractului de 

mandatnr. 892/24.07.2014 al directorului executiv - dl. Milosteanu Gheorghe pentru 

luna ianuarie 2015 din care rezultă un profit brut de 1244,14 lei şi dispune remunerarea 

în conformitate cu gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performanţă 

stabilite prin contractul de mandat nr. 892 /24.07.2014 cu modificările ulterioare. 
 

- Consiliul de Administraţie ia act deNota de informare privind analiza 

stadiuluinegocieriiContractului Colectiv de Muncă pe anul 2015, respectiv Referatul 

nr. 
 

1562/13.03.2015 şi de solicitările Organizaţiei Sindicatul Salariaţilor S.C. 



MEDSERVMIN S.A. formulate în adresa nr. 1563/13.03.2015 şi dispune conducerii 

executive 
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elaborarea unei analize privind impactul cheltuielilor cu tichetele de masă în Bugetul de 
 

Venituri şi Cheltuieli (BVC) aferent anului 2015, din care să rezulte dacă această 

cheltuială poate fi susţinută din proiectul de BVC menţionat. Analiza se va efectua până 

la data de 27.03.2015 şi se va avea în vedere respectarea Ordonanţei OG 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sauunităţile administrati -teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect oparticipaţie majoritară. 
 

- Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare privind rezultatele 

analizeievoluţiei activităţii Cabinetului Medical îngrijiri la domiciliu în anul 2014 şi 

oînaintează spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor. 

 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.5 din data de 20.03.2015 




- Consiliul de Administrație ia act de renunțarea MANDATARULUI , dl. Milosteanu  
 

Gheorghe , la mandatul încredințat și hotărăsc încetarea Contractului de Mandat nr. 
 

842/24.07.2014 conform art. 11, așin 1, lit.d, începând cu data de 23.03.2015. 
 

- Consiliul de Administrație delegă temporar, sarcinile, competențele și 

responsabilitățile aferente postului de Director Executiv, domnului POP Gavrilă, până 

la numirea unui Director Executiv. 

 Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.6 din data de 27.03.2015 




- Consiliul de Administraţie amână aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2014.  
 

- Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare referitoare la analiza privind 
 

impactul cheltuielilor cu tichetele de masă în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli(BVC) 

aferent anului 2015 şi aprobă acordarea tichetelor de masă aferente lunii 

februarie2015, cu respectarea Ordonanţei OG 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară. Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive prezentarea 

analizei diagnostic din care să rezulte că pentru anul 2015 cheltuielile prevăzute în 

BVC/2015, avizat de către Consiliul de Administraţie şi transmis spre aprobare la 

ministerele abilitate, sunt acoperite integral de venituri şi măsurile care se vor lua 

pentru încadrarea în indicatorii avizaţi. 
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- Consiliul de Administraţie amână aprobarea documentaţiei de atribuire pentru 

achiziţia ”Servicii de recrutare şi selecţie personal de conducere la S.C. 

MEDSERVMIN S.A.”, model ”ANUNŢ” privind înscrierea candidaţilor, componenţă 

nominală acomisiei de selecţie pentru procedura de achiziţie ”Servicii de recrutare şi 

selecţiepersonal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”  
 
- Consiliul de Administraţie aprobă Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 
 

892 din 24.07.2014, cu modificările şi completările ulterioare, al Directorului Executiv –

dl. MILOSTEANU Gheorghe, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în 

aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele 

sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru 

luna februarie 2015. 
 
- Consiliul de Administraţie dispune conducerii executive să prezinte Raport 

privindexecuţia Contractului de Mandat nr. 892 din 24.07.2014 pentru perioada 

23.07.2014 - 
 
23.03.2015, în următoarea şedinţă. 
 

- Consiliul de Administraţie amână aprobarea documentului Nota privind constituirea 

deprovizioane aferente anului 2015 şidispune completarea cu punct de vedere 

juridicprivind estimarea şanselor de câştig pentru fiecare sumă de recuperat şi 

prezentarea acesteia în următoarea şedinţă. 
 
- Consiliul de Administraţie avizeazăProiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 

 

2015, revizuit şi dispune conducerii executive să facă demersurile pentru 

aprobareaacestuia de către instituţiile abilitate şi să ia măsurile necesare în vederea 

realizării acestuia. 
 
- Consiliul de Administraţie ia act de Nota de informare cu privire la concilierea cu 

S.C.Ambuforce S.R.L.– aceasta fiind în competenţa conducerii executive, şi 

recomandăpentru rezolvarea litigiului să ţină cont de cele două rapoarte de expertiză 

efectuate în cadrul dosarului de cercetare şi urmărire penală.  
 
- Consiliul de Administraţie ia act de  Nota de informare cu  privire la activitatea 

 
desfăşurată de MILOSTEANU Gheorghe – Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN 
 

S.A. în perioada 23.07.2014 – 23.03.2015, referitoare la petiţia formulată de un grup de 

salariaţi ai S.C. MEDSERV MIN S.A. către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii şi Mediului de Afaceri, înregistrată cu nr. 251582 / 25.03.2015. 
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- Consiliul de Administraţie aprobă începând cu data de 27.03.2015 numirea domnului 
 

POP Gavrilă în funcţia de Director Executiv laS.C. MEDSERV MIN S.A, cu Contractde 

Mandat până la finalizarea procedurii de selecţie şi numire a Directorului Executiv în 

conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice. 
 

- Consiliul de Administraţie aprobă Contractul de Mandat, obiectivele şi criteriile de 

performanţă pentru anul 2015 (de principiu) anexă la Contractul de Mandat, stabilite în 

baza Proiect Buget de Venituri şi Cheltuielipentru anul 2015, pentru dl. POP Gavrilă - 

Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A., CNP 1561125120714, născut în Com. 

Suciu de Sus, Jud. Maramureş, cu domiciliul în Mun. Târgu Jiu, Str. Comuna din Paris, 

Nr. 9A, Bl. 9A, Sc.3, Ap. 29 şi desemnează pe doamna COSNEANU Lavinia - 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie să semneze Contractul de Mandat. Contractul 

de Mandat intră în vigoare începând cu data de 27.03.2015, iar obiectivele şi criteriile de 

performanţă pentru anul 2015, anexa la Contractul de Mandat vor fi actualizate în termen 

de 30 de zile de la data aprobării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 

 
 

5.  Rezultatele activităţii financiare 
 

5.1 Contul de profit si pierdere 
 

Denumirea indicatorului    

  Exercitiul Exercitiul 
 Nr. financiar financiar 
  01.01.2014- 01.01.2015- 
 rd. 30.03.2014 31.03.2015 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06) 1 1,118,975 987,373 

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 1,118,975 987,373 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 3 0 0 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 4   

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de    
activitate il constituie leasingul (ct. 766) 5 0 0 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete    
(ct.7411) 6 0  

2. Variatia stocurilor si a productiei in curs de executie  (ct.711+712)    

Sold C 7 0 0 

Sold D 8   

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si    
capitalizata (ct.721+722) 9 0 0 

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 8,840 7,210  
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din care, venituri din findul comercial negativ 11 0  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10) 12 1,127,815 994,583 

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile    
(ct.601+602-7412) 13 48,096 36,084 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 2,359 454 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) 15 9,933 12,006 

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 16 0 0 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0 

6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20) 18 943,880 782,789 

a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414) 19 725,840 645,662 

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 20 218,040 137,127 

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale    
(rd. 22-23) 21 26,725 30,371 

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 26,725 30,371 

a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0 

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26) 24 0 0 

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 0 0 

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0 

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31) 27 57,932 63,900 

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-    

7416) 28 41,724 44,878 

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 29 16,208 18,681 

8.3.Alte cheltuieli  (ct.652+658) 30 0 341 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al    
caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) 31 0 0 

Ajustari privind provizioanele (rd.33-34) 32 0 0 

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0 

- Venituri (ct.7812) 34 0 0 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16-    
17+18+21+24+27+32) 35 1,088,925 925,604 

    

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  0 0 

Profit (rd. 12-35) 36 38,890 68,979 

Pierdere (rd.35-    
12) 37 0  

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 0 0 

-din care, venituri obtinute de la entitatile affiliate 39 0  
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 10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din    

 activele imobilizate (ct.763) 40 0 0 

  -din care, venituri obtinute de la entitatile affiliate 41 0 0 

 11. Venituri din dobanzi (ct.766) 42 27 14 

  -din care, venituri obtinute de la entitatile affiliate 43   

 Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 44 178 648 

 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44) 45 205 662 

 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a    
 investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.47-48) 46 0 0 

  - Cheltuieli (ct.686) 47  0 

  - Venituri (ct.786) 48   

 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 49 4,480 2,538 

  -din care, cheltuieli in relatia cu entitatile affiliate 50  0 

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 6 0 

 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51) 52 4,486 2,538 

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA    

 Profit (rd.45-52) 53 0 0 

 Pierdere (rd.52-45) 54 4,281 1,876 

 VENITURI TOTALE (rd.12+45) 55 1,128,020 995,245 

 CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52) 56 1,093,411 928,142 

 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:    

 Profit ( rd.55-56) 57 34,609 67,103 

 Pierdere (rd.56-55) 58 0 0 

 18. Impozitul pe profit (ct. 691) 59 8531 10,869 

 19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 60 0 0 

 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL    
 EXERCITIULUI FINANCIAR:    

 Profit (rd.57-58-59-60) 61 26,078 56,234 

 Pierdere (rd.58+59+60-57) 62   
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Sinteza rezultatelor – de la profitul operațional înainte de amortizare (EBITDA) la 

profitul brut(EBT) în trimestrul I 2015 compartaiv cu trimestrul I 2014 se prezintă astfel : 

 
 

Indicator UM 31.03.2014 31.03.2015 
 

Profitabilitate   
 

EBITDA( EBIT+ch.amortizare) mii lei 61.3 100 
 

EBITDA(profit net +ch. Cu  
39.07 69.64  

dob.+ch.cu impozit pe profit) mii lei  

  
 

EBIT ( rezultatul brut) mii lei 34.6 67.11 
 

EAT ( profit net)  26.07 56.24 
 

Rentabilitate   
 

RORA(EBIT/active fixe) % 2.80 5.61 
 

ROE( Profit net/ capital propriu % 1.44 3.09 
 

ROCE( EBIT/Capital propriu % 1.91 3.69 
 

Indicator pe acțiune  
 

Profit net pe acțiune lei 4.14 8.93 
 

 
 

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligațiilor de plată 
 

Indicator Formula de calcul 
Valoare Valoare Interpretare rezultat 

 

31.12.2014 31.03.2015 /Nivel optim  
 

   
 

        

    exprima   
 

    independenta  
 

Rata autonomiei Capitaluri proprii/capitaluri   financiara a  
 

financiare permanente x 100 97.47 100.00 societatii   
 

    valorile normale  
 

Rata securitatii Capitaluri proprii/datorii pe   sunt cele   
 

financiare termen lung si mediu 60.58 N/A* supraunitare  
 

    Exprima capacitatea 
 

    societatii de a 
 

    acoperi datoriile 
 

    curente prin activele 
 

    curente.   
 

    Valoarea acestui  
 

    indicator se situeaza 
 

    in jurul valorii  
 

Lichiditate curenta Active curente/datorii curente 1.52 1.59 admisibile.  
 

    Exprima capacitatea 
 

    societatii de a-si  
 

    acoperi datoriile  
 

    curente prin activele 
 

    totale. Societatea s- 
 

Solvabilitate    a situat peste limita 
 

generala Active totale/datorii totale 2.56 2.68 minima de 1,4.  
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    indica nr de zile 
    pana la data la care 
 (Sold mediu creante   debitorii isi achita 

Viteza de rotatie a comerciale/cifra de afaceri) x nr   datoriile catre 
debitelor clienti de zile 52.91 70.60 persoana juridica 

 ( sold mediu datorii comericale pe   indica nr. de zile in 
Viteza de rotatie a termen scurt/achizitii bunuri) x nr.   care se platesc 
creditelor furnizori zile 9.07 6.77 furnizorii 

*Nota: La 31.03.2015 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 
 
 
 

5.2. BILANŢUL 
 

Activele imobilizate au înregistrat o diminuare în trimestrul I al anul 2015 fata de 

31.12.2014 pe fondul amortizării anuale a activelor fixe . 
 

Activele circulante au înregistrat o creştere uşoară în anul 2015 fata de 31.12.2014 

avand drept justificare faptul ca la nivelul numerarului s-a inregistrat o scadere, iar la nivelul 

creantelor s-a inregistrat o crestere – acestea fiind consecinta faptului ca viteza de rotatie a 

creditelor furnizori este inferioara vitezei de rotatie a debitelor clienti. În ceea ce priveşte 

poziţia financiară trimestrului I 2015 fata de 31.12.2014, situaţia se prezintă astfel: 

 
 
 
 

Indicatori - mii lei- 31.03.2015 31.12.2014 % 
 

    
 

0 1 2 3=1/2 
 

     

Active imobilizate    
 

     

Imobilizari corporale 1,168 1,195 97.71% 
 

    
 

Imobilizari necorporale 30 33 90.72% 
 

    
 

Imobilizari financiare 0 0 0.00% 
 

    
 

Total 1,197 1,228 97.53% 
 

     

Active circulante    
 

     

Stocuri 32 42 75.45% 
 

     

Creante 1,431 1,054 135.79% 
 

     

Investitii    pe    termen 
0 0 0.00%  

scurt  

   
 

     

Casa si conturi la banci 267 596 44.87% 
 

    
 

Total 1,730 1,691 102.28% 
 

     

ACTIVE TOTALE 2,927 2,919 100.28% 
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Datorii pe termen lung  

Imprumuturi 0 29 0.00% 
    

Alte datorii 0 0 0.00% 
    

Total 0 29 0.00% 
    

Datorii pe termen scurt    
    

Imprumuturi 0 0 0.00% 
    

Alte datorii 1,091 1,110 98.31% 
    

Total 1,091 1,110 98.31% 
    

Datorii totale 1,091 1,139 95.80% 
    

Provizioane 17 17 100.00% 
    

Capitaluri proprii 1,819 1,763 103.18% 
    

PASIVE TOTALE 2,927 2,919 100.28% 
    

 
 

5.3 Situația comparativa a creanțelor - 31.03.2015 versus 31.12.2014 
 
 
 

Specificație Sold la 31.12.2014 Sold la 31.03.2015 
   

Total (lei),  din care: 1.053.667 1.430.918 
   

- Furnizori-debitori 0 0 
    

- Clienti  503.752 979.293 
    

-Ajustari depreciere  debitori -111.617 -111.617 
   

-Clienti-facturi   de intocmit 9.210 56.848 
    

- Debitori  212.717 212.717 
    

-Creante cu fd.asig.sanatate 17.099 17.055 

   

Creante cu personalul 38.275 38.275 
    

- Creante imobilizate 308.468 162.584 
   

- Alte creante 75.763 75.763 
    

 

6. Execuţia Contractului de Mandat 

 

În trimestrul I 2015, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  S.A. a fost 
 
deţinută de: 
 

domnul Milosteanu  Gheorghe    a  fost  numit  prin  contractul  de  mandat  nr. 
 
892/24.07.2014, ce a fost aplicabil pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015. 
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domnul Pop Gavrilă  a fost numit prin  Acordul nr.1725/23.03.2015  și Contractului 
 
de mandat  nr. 1819/27.03. 2015. 
 

Pentru  perioada  01.01.2015-20.03.2015,  domnul  Milosteanu  Gheorghe   a  fost 
 
remunerat cu  70%  din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat, în conformitate cu 
 

gradul de  realizare a criteriilor și obiectivelor de performanţă pentru perioada 01.01.2015- 
 

20.03.2015  și  stabilite  prin  contractul  de  mandat,   gradul  de  realizare  fiind  de  28%. 
 

Remunerația a fost stabilită în urma  Raportului privind execuția Contractului de mandat nr. 
 

892/24.07.2014, prezentat  în ședința Consiliului de Admnistrație din data de 21.04.2015 și a 
 

aprobat prin Hotărârea nr. 8/21.04.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min 
 
S.A. 
 

Pentru perioada  23.03.2015-  31.03.2015,  conducerea   SC Medserv  Min   SA 
 
Târgu -  Jiu a fost asigurată de domnul Pop Gavrila, în baza Acordului nr.1725/23.03.2015 si 
 
a Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015. 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.’’ 
 

În  conformitate  cu  Acordul  nr.  1725/23.03.2015  și  Contractul  de  mandat  nr. 
 
1819/27.03.2015,  pentru perioada 23.03.2015-31.03.2015,  directorul executiv - Pop Gavrilă 
 
a fost  remunerat cu 80 % din remuneraţia stabilită. 
 
 
 

8. Supravegherea gestiunii societăţii 
 

S.C. MEDSERV MIN S.A. conform legislației nu are numit auditor financiar extern, pe 

parcursul trimestrului I al anului 2014 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de 

către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmit Raportul nr. 2580 / 19.05.2015 in 
cadrul caruia se regasesc recomandarile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare. 

Mai mult, si comitetul de audit a recomandat Consiliului de Administratie sa 

soliciteconducerii executive a SC Medserv Min SA prezentarea in cadrul viitoarei sedinte 

de Consiliul de Administratie o nota informativa privind modul de implementare a fiecarei 

recomandari a comisiei de cenzori, respectiv planul propriu de actiune in anul 2015 

pentru implementarea recomandarilor comisiei de cenzori - in cazul in care aceste 

recomandari nu sunt posibile a fi implementate pana la convocarea primei sedinte a 

Consiliului de Administratie . 
În  cadrul  S.C.  MEDSERVMIN  S.A.,  conform  raportului  cenzorilor    mai  sus 

 
mentionat, pentru perioada analizată, conturile au fost întocmite cu respectarea regulilor şi 
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metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societăţii. Operaţiunile 

s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă, având la bază documente 

pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, evoluţia veniturilor şi stabilirea 

rezultatelor. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de 

neconcordanţă între evidenţele analitice şi sintetice. 
 

De asemenea, cenzorii nu au adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de 

Administraţie – pe parcursul trimestrului I 2014 - faptul ca ar exista indicii privind nereguli 
 
în administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv. 
 

Prezentul raport: 
 

este întocmit în baza art. 7. punctul (7.18) din Contractele de Administratie ale 

membrilor Consiliului de Administraţie al SC Medservmin SA, care prevede: 

,, sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a selimita la: 

gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a 

ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit, 

rapoarte ce vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor Societatii’’; 
 

este insotit de Raportul Comitetului de Audit nr. 2588/ 19.05.2015 si Raportul 

Cominetului de Nominalizare si Remunerare nr. 2559/19.05.2015. 
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