
                                                                     

       
      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. ………………… 

 

 

 

 

Raportul privind execuția Contractelor de Administrație ale membrilor Consiliului de 

Administrație, în conformitate  cu proiectul de BVC 2015 și gradul de îndeplinire a 

criteriilor și obiectivelor de performanță pentru perioada 01.01.-31.03.2015 

 

 

      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. 

         Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, la  trim I /2015   sunt 

prezenați  mai jos : 

 Venituri totale      995.245 lei; 

 Cheltuieli totale    939.010 lei; 

 Cifra de afaceri     987.373 lei; 

 Profit net                 56.235 lei. 

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

trim I/2015, rezultând un grad de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de 

performanță de 1,18.  

        Documentele atașate la prezentul raport  sunt următoarele:  

 Obiective și criterii de performanță  pentru trim. I/2015-anexa 1 ; 

 Valoarea indicatorilor de performanță  pentru trim. I/2015 -anexa 2. 

               Anexele  fac parte integrantă din prezentul raport. 
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