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Nr.ă………………………. 
 

 

Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, 

cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu 

o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III 2016, în conformitate 

cu OUG nr. 109/2011, art.52, alin(1) 

 

In conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1) ,,Consiliul de 

administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in 

cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului 

juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, 

cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu 

actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de 

acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele 

si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii’’, 
societatea nu are tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, ci doar cu 
actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de 
ace tia. 

 
Perioadaă ă tranzacțiiloră01.01.2016-30.09.2016. În aceast ăperioadaăauăfostă

încheiateăurmatoareleătranzacții: 
1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii 
nr. 4017/CEOSM/30.12.2015 

1.1. descrierea contractului:  
 asistenț ă medical ă continu ă iă deă urgenț (ă cuă medică siă asistentă

medical)ă laă nivelulă cabineteloră iă puncteloră sanitareă înă programă
normalădeădesf urareăaăactivit țiiăsubunit ților; 

 asistentaămedicalaădeăurgentaăprespitaliceascaă iătransportăsanitar; 
 asistenta de medicina muncii si efectuarea controlului periodic. 

1.2. durata contractului  01.01.2016-31.12.2016; 
1.3   prețul contractului 3.704.260,83 lei; 
1.4. garanție de buna execuție: 0,5șă dină prețulă contractuluiă respectivă

18.521,45 lei, depusa în cont deschis la trezorerie conform HG 
925/2006ă iă5șăprinărețineriăădinăsumeleădatorateăaferenteăfacturiloră; 
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1.5. termene si modalități de plata:  60 de zile calendaristice de la data 
primiriiă iăînregistr riiăfacturilorălaăsediulăsubunit țiiăbeneficiare. 

 
2. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii 
nr. 781/CEOSE/21.03.2016 

1.1. descrierea contractului: servicii medicale- control medical periodic 
pentruăSEăRovinari,ăSEăTurceni,ăSEăI alnița,ăSEăCraiovaăII,ăSEăChi cani; 

1.2. durata contractului  21.03.2016-31.01.2017; 
1.3  prețul contractului  180.936,90  lei; 
1.4. garanție de buna execuție: 0,5șă dină prețulă contractuluiă respectivă

904,68 lei  depusa in cont deschis la trezorerie conform HG 925/2006 si 
5șăprinărețineriăădinăsumeleădatorateăaferente facturilor ; 

1.5. termene si modalități de plata  60 de zile calendaristice de la data 
primiriiă iăînregistr riiăăfacturilorălaăsediulăsubunit țiiăbeneficiare. 

 
 3. Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A.- Contract prestări  servicii 
nr. 129/CEO SE /15.01.2016  

 1.1. descrierea contractului: servicii de medicina muncii- medic de 
medicina muncii la S.E. Rovinari; 

1.2. durata contractului  15.01.2016-28.02.2017; 
1.3. prețul contractului  10.225,20  lei; 
1.4. termene si modalități de plata  30 de zile calendaristice de la data 

primiriiă iăînregistr riiăfacturilorălaăsediulăsubunit țiiăbeneficiare. 
 
4. Clubul Energia Tg-Jiu- Contract de prestări  servicii nr. 1/15.10.2015, 
prelungit prin Act Adițional nr. 67/30.04.2015  
        1.1. descrierea contractului: servicii ambulanta cu asistent medical  si   

ambulanțieră; 
1.2.durata contractului /actuluiăadițional:ă15.10.2014- 

30.04.2015/30.04.2015-07.08.2016; 
1.3. prețul contractului : 350 lei /solicitare de 3 ore; 
1.4. termene și modalități de plata: 60 de zile calendaristice de la data 

primiriiă iăînregistr riiăfacturilorălaăsediulăăbeneficiarului. 
 

5. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu  - Contract de prestări  servicii 
nr. 29/08.08.2014 prelungit prin Act  Adițional nr. 93/08.08.2015 

1.1. descrierea contractului: asistenta medicala de urgenta; 
1.2. durata contractului/act adițional: 08.08.2014-07.08.2015/08.08.2015-

07.08.2016; 
1.3. prețul contractului : 30.943,92  lei; 
1.4. termene și modalități de plata:  60 de zile calendaristice de la data 

primiriiă iăînregistr riiăfacturilorălaăsediulăăbeneficiarului. 
 

 6. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu  - Contract de prestări  servicii 
nr. 30/08.08.2014 prelungit prin Act Adițional nr. 1/06.08.2015 și Act  

Adițional nr. 24/24.08.2016 

1.1.descrierea contractului: servicii de asistenta de urgenta prespitaliceasca 
si transport sanitar cu ambulante  pentru echipele de juniori ale clubului; 



 

 
 

1.2.durata contractului /actului adițional: 09.08.2014- 07.08.2015/ 
      08.08.2015-07.08.2016/ 08.08.2016-07.08.2017; 
1.3. prețul contractului: 561,14 lei /solicitare de 3 ore  si 411,21 lei    

/solicitare de 3 ore; 
1.4. termene și modalități de plata: 60 de zile calendaristice de la data 

primiriiă iăăînregistr riiăfacturilorălaăsediulăăbeneficiarului. 
 
 

 
 

         Director Executiv,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContabilă ef,ăăăăăăăăă 

            POPăăGavril ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVIA UăDană 

                                                                              
                                                                            Compartiment financiar-contabilitate,     

                                                                                       PUP ZANăăăLiliana 
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 

 

NOT ăDEăINFORMAREăPRIVINDăSITUA IAăECONOMICO-FINANCIAR ăPRELIMINATA 

A SOCIET IIăÎNăPERIOADA 01.01 - 30.09.2016. 

 

 ANALIZA ACTIVITATII S.C. MEDSERV MIN S.A. SI MODUL DE REALIZARE A 

INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -30.09.2016 

 

 
1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu 

SC Medserv Min SA a fost constituită ca societate pe acţiuni, prin 

externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a 

Lignitului Oltenia SA Tg-Jiu, prin actul constitutiv şi protocolul de desprindere              

menţionându-se că societatea va asigura servicii medicale de urgenţă şi control 

medical periodic (medicina muncii) pe bază de contracte de prestări servicii 

medicale.  

Capitalul iniţial subscris a fost în sumă de 150.000 lei din care 107.500 aport 

în natură (dotările existente la cabinetele medicale) şi 42.500 lei aport în numerar, 

Compania Naţională a Lignitului Oltenia având 97% din acţiuni, diferenţa 

aparţinând Sindicatelor miniere. 

În luna decembrie 2005, SNL Oltenia SA a majorat capitalul social al 

societăţii cu suma de 480.000 lei, sumă utilizată pentru achiziţionarea unui imobil 

situat în Calea Severinului nr. 38 A, necesar pentru sediul administrativ al 

societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale).  

În luna aprilie 2016, conform Hotarârii nr.3 din 18.04.2016 a Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor SC Medserv Min SA, C.E. Oltenia SA a 

aprobat majorarea capitalului social cu valoarea de 589.800 lei, de la valoarea de 

630.000 lei până la 1.219.800 lei, respectiv 5898 acțiuni noi la un preț de 100 

lei/acțiune, egal cu valoarea nominală obținută prin conversia dividendelor 

cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013. 

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, str. Calea Severinului nr. 38A, Județul Gj. 
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2 .Obiectul principal de activitate 

 Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi 

asistenţă socială”, având codul CAEN 8690 „Alte activităţi referitoare la sănătatea 

umană”, acestea fiind: 

8610        – Activităţi de asistenţă spitalicească; 
8621        – Activităţi de asistenţă medicală generală; 
8622        – Activităţi de asistenţă medicală specializată; 
8623        – Activităţi de asistenţă stomatologică; 
       Activităţi conexe  

       – activităţi de tehnică dentară;activităţi de laborator de analize medicale;   

 activităţi de fizica medicala; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de    

psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi 

de psihologie în transporturi; activităţi de psihologie educaţională; activităţi de 

transport medicalizat prespitalicesc; activităţide sociologie medicală; activităţi de 

logopedie; activităţi de sociologie medicală; activităţi de cultură fizică medicală; 

activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare 

ortopedică; activităţi de protezare auditivă; activităţi de toxicologie; activităţi de 

informatică medicală; activităţi de bioenergie; activităţi de consulting medical.   

 S.C. Medserv Min S.A. este constituită ca societate comercială pe acţiuni, 

având următoarea structură a acţionariatului: 

                                                                Nr.ă ac iuniă ă ă ă Valoareă (lei)ăăăăăăă

Procent(%) 

C.E. Oltenia SA                                    12.004        1.200.400        98,400 

Federaţia Naţională Mine Energie                  25               2.500          0,210 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia            25               2.500          0,210 

Sindicatul Minerul   EM Rovinari                  25               2.500          0,210 

Sindicatul Liber EMC Roşia                           25               2.500          0,210

  

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa                      23               2.300          0,190 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia                     21               2.100          0,170 

Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA               50               5.000          0,400 

TOTAL                                              12.198        1.219.800         100,00 
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3. PATRIMONIUL 

 

 
Patrimoniulăsociet iiălaădataădeă30.09.2016 esteăurm torul: 
 
 

                    ACTIV                                                               2.356.022 lei  
 

 IMOBILIZ RIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              1.011.536 lei 

 STOCURI                                                             34.492 lei 

 DISPONIBIL                                                         94.389 lei 

 CREAN EăăCLIENȚI                                       1.018.570 lei 

 ALTEăCREANȚE                                                268.843 lei 

 AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI                        71.808 lei 

 

PASIV                                                             2.356.022 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                       1.219.800 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                      110.594 lei                                 

 ALTE REZERVE                                            890.589 lei  

 REZULTAT  NET                                           - 78.241 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                      213.280 lei 

 

 

Cifra de afaceri                                                    2.462.739 lei 

Venituri Totale, din care:                                      2.486.730 lei 

   - venituri din exploatare                                     2.485.466 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                     2.564.645 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                   2.564.078 lei 

                 Rezultat Brut                                                             -77.915 lei 
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curente restante

1 CAS 15,8 % 32.597 0 0 32.597

2 CAS 10,5% 21.659 0 0 21.659

3 Sanatate 5,2% 10.513 0 0 10.513

4 Sanatate 5,5% 10.952 0 0 10.952

5 Accid. si boli prof 0,214% 423 0 0 423

6 Fond de garantare 0,25% 478 0 0 478

7 Somaj 0,5% unitate 945 0 0 945

8 Somaj 0,5% salariati 944 0 0 944

9 Impozit salarii 22.043 0 0 22.043

10 Impozit pe dividende 0 0 0

11 Fond handicapati 293 0 0 293

100.847 0 0 100.847

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal

4. ANALIZA DATORIILOR ŞIăCREAN ELOR 

 LA DATA DE  30.09.2016 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt si mediu – 213.280 lei 
 

În ceea ce priveşte principalele datorii pe termen scurt ale SC Medserv Min SA, ele 

se pot grupa în mai multe categorii: 

1.  datorii către furnizori; 

2. datorii către bugete; 

3. datorii către salariaţi; 

4. alte datorii (dividende); 

 

           Lei  

Capitol datorie    30.09.2016  

1.Furnizori, din care: 21.658 
      restanţi: 0 

-  Furnizori  13.862 
- Furnizori facturi nesosite 7.796 

2.Bugete, din care: 100.847 
     Debite 100.847 
          din care restante: 0 

3.Decontari cu personalul unitatii 90.761 

4.Dividende 14 

TOTAL 213.280 
 

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local: 
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Debitele curente în sumă de  100.847 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente 

lunii septembrie 2016. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                  13.862,00 lei 
Furnizori (408)                                                                                      7.796,00 lei 
Total furnizori                       21.658,00 lei                     

 

4.2. CREANTE 

 

Principalele creanţe ale SC Medserv Min SA, se grupează astfel: 

1. clienţi; 
2. clienti facturi de intocmit 
3. clienți incerți 

          4. alte creanţe.     
5. Ajustari depr creante debitori diversi  
 
           

Capitolăcrean e 30.09.2016 

Clien iă- din care: 1.018.570 

     CE Oltenia SA 795.639 
          dinăcareărestan i: 125.765 

     Diversi  40.971 
        dinăcareărestan i: 32.004 

     Clienti facturi de intocmit 158.445 
     Clienti incerți 23.515 
Alte creante, din care: 268.843 

- Debitori diversi 143.779 
          dinăcareărestan i  56.979 

- Creante fond asigur. sanatate 19.487 

- Furnizori debitori 2.500 

- Creante imobilizate (garantii) 90.384 
                            din care restante: 0 

- Decont. in curs de clarificare 10.958 

- Impozit profit de recuperat 1.735 

Ajustari depr creante deb diversi -71.808 

TOTAL 1.215.605 
 
 
 

4.2.1 Crean eleăclien i (contul 411) sunt prezentate astfel:   

 

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA                       795.639,00 lei din care 

restan i: 

- Electrocentrale Rovinari                                        8.747,35 lei 

- UMC Jilt Sud                     24.736,00 lei 
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- UMC Lupoaia                                                         15.938,12 lei 

- UMC Pinoasa                                                          16.070,02 lei 

- UMC Rosiuţa                                                          15.854,67 lei 

- UMC Tismana               10.918,40 lei 

- USM Rovinari                                                        33.500,87 lei 

Clienti debite diversi (4112)                                 40.971,15 lei, din care restan i: 

- ACS Autocorex                                 1.405,96 lei 

- Anima Speciality Medical                                        2.358,50 lei 

- CS Pandurii Tg-Jiu                                                 12.906,79 lei 

- CS Pandurii Tg-Jiu Competitii Sportive                   4.983,92 lei 

- CS Energia Tg-Jiu                                            8.750,00 lei 

- CS Minerul Motru                                                     1.598,80 lei 

 
Clien iăfacturiădeăîntocmită(418)                                              158.445 lei 

Soldul de 158.445  lei reprezintă prestațiile efectuate în luna septembrie  2016 dar 

care au vor fi facturate în lunile octombrie-decembrie 2016. 

 
Clien iăincer iă(4118)                                                                  23.514,87 lei 

Suma reprezintă creanță de recuperat de la C.E.T. Govora SA ca urmare a intrării 

acesteia în procedură de insolvență. 

 
Total conturi clienti                                                                  1.018.570,00 lei 

4.2.2. Alteăcrean e, din care:                                        268.843,00 lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 143.779 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea             =    16.716 lei 

- Bălu Nicoleta  -  amenzi primite de societate                   =      5.800 lei 

- UEF Motru                                                                        =    37.452 lei 

- Mogoe Valentin - tichete masa, prime vacanta                 =      5.293 lei 

- Mogoe Valentin - SLP – uri                                                =    2.611 lei 

- Mogoe Valentin - indicatori performanta                          =    14.176 lei 

- Mogoe Valentin - Săcelu - asistenți                                   =      7.182 lei 
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- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu                                 =       2.711 lei 

- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia                               =        2.796 lei 

- Mogoe Valentin - chelt. judecată Ploștina și Lupoaia       =        1.005 lei 

- Mogoe Valentin - chelt. judecată Săcelu                           =           696 lei 

- Iacobescu Marcel - Curtea de Conturi                               =      11.471 lei 

- Zamfirescu Adrian - Curtea de Conturi                             =      35.870 lei 

 
 Conturile 267, 409, 4282, 4316, 441, 4473, 473                =    125.064 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =      90.384 lei 

- cont 441   - impozit pe profit de recuperat                         =        1.735 lei 

- cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS       =      19.487 lei 

- cont 473   - decontări în curs de clarificare                         =     10.958 lei 

- cont 409   - furnizori debitori                                              =       2.500 lei 

În cazul ″garanțiilor de bună execuție″ suma de 90.384,10 lei a fost reținută de  

acționarul  majoritar C.E. Oltenia SA, conform  contractelor  încheiate;  

La poziţia ″decontări în curs de clarificare″ suma de 10.958 lei reprezintă amenzi 

control ANAF şi este formată din: 

- 5.000 lei amendă pentru nepublicarea pe site a situaţiilor financiare; 

- 5.000 lei amendă pentru depăşirea numărului de personal pentru anul 

2013 faţă de BVC aprobat; 

- 1.000 lei pentru neaplicarea vizei de CFP  pe facturile de încasat; 

- [43,15] lei reprezentand diferență rămasă de compensat pentru suma 

primită în avans de la CS Pandurii Juniori ; 

Suma de 2.500 lei ce este pe furnizori debitori reprezintă taxă de participare 

la licitația organizată de Romsilva, sumă ce a fost recuperată în luna octombrie 

2016. 

  4.2.3 Ajustari depreciere creante debitori diver i, înăsum ădeă71.808 lei; 

               TOTALăCREAN E                                                                      1.078.342 lei 
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5. M SURILEăINTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIET IIăPENTRUăRECUPERAREA   

CREAN ELORăDINăCONTULăDEBITORIăDIVER Iă IăAăALTORăCREAN EăRESTANTE 

 

4.1. Pentru creanțele aferente contului 461 ″debitori diverși″ ce sunt 

detaliate mai sus, s-au formulat acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor 

conform notei de informare întocmite de compartimentul juridic. 

5.2.  Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la diverși clienți, unitatea a  

formulat acțiune împotriva societății ACS Autocorex, pentru a recupera suma de 

1.911,84 lei (debit 1.405,96 lei+505,88 lei penalități), în vederea recuperării acestei 

sume. 

 Pentru suma restantă de 12.907 lei și cea curentă de 639 lei aferentă 

Clubului Sportiv Pandurii Tg-Jiu și suma restantă de 4.984 lei datorată de                 

CS Pandurii Tg-Jiu-Competiții Sportive, SC Medserv Min SA s-a înscris la masa 

credală după actualizarea acestor sume cu penalități calculate conform adresei 

5054/03.11.2016.  

 Pentru debitul restant în sumă de 8.750 lei aferent C.S.Energia Tg-Jiu, 

conducerea executivă a formulat acțiune în instanță pentru recuperarea sumei. 

 De asemenea pentru debitul restant de 1.598,80 lei aferent Clubului Sportiv 

Minerul Motru, conducerea executivă a formulat acțiune în instanță pentru 

recuperarea sumei. 

 Pentru debitele restante de la S.C.E.T. Govora S.A.,ca urmare  a intrării în 

insolvență a S. C.E.T. Govora S.A., compartimentul juridic a făcut demersurile 

legale ce se impun în atare situații și societatea este înscrisă la masa credală pentru 

recuperarea debitului.  

6. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI                                         

LA DATA DE 30.09.2016. 

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

Din   balanţa  de  verificare   incheiată  la  30.09.2016 rezultă urmatorii 

indicatori financiari: 

6.1 Indicatori de lichiditate  

          - Indicatorulălichidit iiăcurenteă(ILC) 
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          ori
curenteDatorii

curenteActive
ILC 3,6

280.213

486.344.1

.

.
2016     

 valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  

 oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

- Indicatorulălichidit ii imediate (ILI ) – indicatorul test acid 

14,6
280.213

492.34486.344.1

.

.
2016 







curenteDatorii

stocuricurenteActive
ILI ori  

Cu cât valoarea este mai mare decât 1, cu atât situaţia societăţii este mai 

bună.  

6.2. Indicatorii de risc 

 

      - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

      0100
742.142.2

0
100

.

.
2016  xx

propriuCapital

imprumutatCapital
IGI  

          - Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb) – determină de câte 

ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului 

este mai mică, cu atât poziţia societăţii este considerată mai riscantă. 

orixx
dobandacucheltuieli

profitpeiimpozituludobanziisiplatiieainaofit
IGI 0100

534

0
100

..

.....int.Pr
2016   

 
6.3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează 

informaţii cu privire la:  

          - Vitezaădeărota ieăaădebitelorăclien iă(VRdc)ă 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

clientimediuSold
VRdc 8,112274

739.462.2

309.014.1
.

..

..
2016    

 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi calculează eficacitatea intreprinderii în 

colectarea creanţelor sale. Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi 

achită datoriile către entitate. 

O valoare în creştere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul 

creditului   acordat  clienţilor  şi, în   consecinţă,   creanţe   mai  greu   de  încasat.  

          - Vitezaădeărota ieăaăcreditelorăfurnizoriă(VRcf)ă 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

furnizorimediuSold
VRcf 5,6274

739.462.2

708.58
.

..

..
2016   
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     Viteza de rotaţie a creditelor - furnizor - aproximează numărul de zile de 

creditare pe care entitatea îl obţine de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să 

includă doar creditorii comerciali.  

        - Vitezaă deă rota ieă aă imobiliz riloră corporaleă (VRic) - evaluează 

eficacitatea   managementului   imobilizărilor corporale   prin   examinarea   valorii 

cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale; 

        zile
corporaleiimobilizar

afacerideCifra
VRic 5,2

872.999

739.462.2
,

.

..
2016   

 
            - Vitezaădeărota ieăaăactivelorătotaleă(VRat) 
        zile

activetotal

afacerideCifra
VRot 05,1

022.356.2

739.462.2

.

..
2016   

 
  6.4.  Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea 

de profit din resursele disponibile: 

          a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

%0100
742.142.2

0
100

.

......int.Pr
2016  xx

angajatCapital

profitpeiimpozitulusidobanziiplatiieainaofit
RCa  

          b)ăMarjaăbrut ădinăvânz riă(MBvz) 

        %0100
742.142.2

0
100

..

...Pr
2016  xx

afacerideCifra

vanzaridinbrutofit
MBvz  

 
7. CHELTUIELI CONTRACT DE MANDAT 

Cu privire la cheltuielile aferente contractului de mandat și a Consiliului de 

Administrație la data de 30.09.2016, sunt prezentate detaliat astfel: 

 Cheltuieli director  în sumă de 73.552 lei și obligații bugetare de                 

17.005 lei; 

 Cheltuieli indemnizații Consiliului de Administrație aferente perioadei                 

01.01-30.09.2016 în sumă de 61.790 lei și obligații bugetare în sumă de 13.684 lei; 

 Cheltuieli indemnizații AGA, cenzori și secretar CA în sumă de                   

38.410 lei și obligații bugetare în sumă de  8.018 lei. 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                CONTABIL EF 

  POP GAVRIL                                                                   VIA UăDAN 

                                                                                   INTOCMIT 

                                                                                                                                                      STOLOJANU ION 



SC MEDSERV MIN SA

mii lei

0 1 2 3 4 5 6 7

I. 1 392,1 352,5 89,9 3.132,2 2.486,7 79,4

1
2 392,1 352,5 89,9 3.131,2 2.485,4 79,4

a)
3 391,0 349,7 89,4 3.111,5 2.462,7 79,1

a1) din vânzarea produselor 4

a2) din servicii prestate, din care: 5 391,0 349,7 89,4 3.111,5 2.462,7 79,1

-servicii prestate la CE Oltenia SA 5a 380,4 340,3 89,5 3.016,4 2.380,6 78,9

-servicii prestate la alti diversi 5b 10,6 9,4 88,7 95,1 82,1 86,3

a3) din redevenţe şi chirii 6

a4) alte venituri 7

b) 8

c)
9

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10

c2 transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 11

d) 12

e) 13

f)
14 1,1 2,8 254,5 19,7 22,7 115,2

f1) din amenzi şi penalităţi 15

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 
(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17

 - active necorporale 18

f3) din subvenţii pentru investiţii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 1,1 2,8 254,5 19,7 22,7 115,2

2
22 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 130,0

a) 23

b) 24

c) 25 0,0 0,0 1,0 1,2 120,0

d) 26 0,0 0,0 0,0 0,1

e) 27

3 28

II 29 389,5 297,4 76,4 3.102,2 2.564,6 82,7

1 30 389,5 297,4 76,4 3.101,2 2.564,0 82,7

31 21,4 30,8 143,9 289,7 245,5 84,7

A1
32 10,8 12,9 119,4 104,5 81,0 77,5

a) 33

b) 34 9,4 12,4 131,9 85,0 67,2 79,1

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 0,6 0,0 0,0 6,0 0,1 1,7

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 2,0 1,9 95,0 19,0 14,0 73,7

c)
37 0,4 0,0 0,0 3,0 0,7 23,3

d) 38 1,0 0,5 50,0 16,5 13,1 79,4

e) 39

A2
40 5,0 2,8 56,0 53,0 39,9 75,3

a) 41 2,4 2,6 108,3 25,0 18,0 72,0

b) 42

b1)  - către operatori cu capital integral/majoritar de stat
43

b2)  - către operatori cu capital privat 44

c) 45 2,6 0,2 7,7 28,0 21,9 78,2

Executie Buget de Venituri si Cheltuieli realizata la 30.09.2016 (in luna si cumulat 9 luni) 

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

sept  2016

realizat 

sept 2016
%

Programat 

9 luni 2016

realizat       

9 luni 2016
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

Venituri totale din exploatare 

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 

din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), 

din care:

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 

care:

din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs
din dobânzi
alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), 

din care:

cheltuieli cu materiile prime

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieli privind energia şi apa
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

prime de asigurare
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0 1 2 3 4 5 6 7

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

sept  2016

realizat 

sept 2016
%

Programat 

9 luni 2016

realizat       

9 luni 2016
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

A3
46 5,6 15,1 269,6 132,2 124,6 94,3

a) 47 0,0 8,2 0,0 66,0 63,7 96,5

b) 48 0,6 0,0 0,0 4,0 3,6 90,0

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

c) 50 0,1 0,0 0,0 1,5 1,0 66,7

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările 
ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0,1 0,0 0,0 1,5 1,0 66,7

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, 
potrivit Legii  nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit 
Legii nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 55

 - ch.de promovare a produselor 56

d) 57

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58

d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59

d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60

d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61

e) 62 1,3 1,8 138,5 21,0 17,4 82,9

f) 63 0,2 0,0 0,0 1,8 1,5 83,3

64 0,2 0,0 0,0 1,8 1,5 83,3

65 0,2 0,0 0,0 1,8 1,5 83,3

66

g) 67 1,5 1,5 100,0 13,0 12,2 93,8

h) 68 0,8 0,8 100,0 6,3 6,8 107,9

i) 69 1,1 2,8 254,5 18,6 18,4 98,9

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 0,1 0,1 100,0 0,9 0,9 100,0

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 
calcul 71 0,4 0,1 25,0 3,0 2,0 66,7

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 
necorporale, din care: 73

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de 
conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 76

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri
77

j) 78

79 0,4 2,5 15,0 21,2 141,3

a) 80

b)
81

c) 82

d) 83 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

e) 84

f) 85 0,4 2,5 14,0 21,2 151,4

86 357,2 251,5 70,4 2.698,6 2.201,0 81,6

C0 87 288,5 182,2 63,2 2.057,6 1.595,7 77,6

C1 88 198,5 182,2 91,8 1.688,1 1.554,7 92,1

89 155,8 143,8 92,3 1.330,4 1.255,1 94,3

90 42,7 38,4 89,9 357,7 299,6 83,8

91

C2 92 90,0 0,0 0,0 369,5 41,0 11,1

93 29,7 0,0 0,0 84,4 0,0 0,0

Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47 +Rd.48 
+Rd.50 +Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din 

care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din 
care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:

     - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 

              -interna

              -externa

cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:

alte cheltuieli

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor minerale

ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor publice şi 
resursele minerale

ch. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare

ch. cu taxa de mediu

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 +Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din 

care:

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

 a) salarii de bază
 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 
(conform CCM)

 c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
din care:
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Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

sept  2016

realizat 

sept 2016
%

Programat 

9 luni 2016

realizat       

9 luni 2016
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare; 94

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 

193/2006, cu modificările ulterioare; 95 29,7 0,0 84,4

96 17,9 0,0 0,0 182,2 36,1 19,8

97

98

99 42,4 0,0 0,0 102,9 4,9 4,8

C3
100 0,0 0,0 0,0 13,9

101

102 0,0 13,9

103

C4

104 16,6 20,1 121,1 187,2 173,8 92,8

105 8,3 8,3 100,0 75,1 73,6 98,0

-componenta fixă 106 8,3 8,3 100,0 75,1 73,6 98,0

-componenta variabilă 107

108 8,3 8,4 101,2 75,3 61,8 82,1

-componenta fixă 109 8,3 8,4 101,2 75,3 61,8 82,1

-componenta variabilă 110

111 0,0 3,4 0,0 36,8 38,4 104,3

112

C5

113 52,1 49,2 94,4 453,8 417,6 92,0

114 34,0 32,6 95,9 296,3 275,8 93,1

115 1,4 1,4 100,0 13,2 12,1 91,7

116 13,1 12,2 93,1 113,5 104,4 92,0

117 3,0 2,5 83,3 27,0 21,8 80,7

118

119 0,6 0,5 83,3 3,8 3,5 92,1

120 10,5 12,6 120,0 97,9 96,3 98,4

a)
121

122 0,0 0,0

123 0,0 0,0

b) 124 0 2,3 2,0 2,3 115,0

c) 125

d) 126 0,4 0,1 25,0 3,0 4,0 133,3

e) 127 10,1 10,2 101,0 92,9 91,8 98,8

f) 
128 0,0 0,0 0,0 -1,8

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0,0 0,0 2,0 52,4

f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 

130 0,0 0,0 2,0 0,0

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a

f2)
venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau 
pierderi de valoare , din care: 131 0,0 0,0 2,0 54,2

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din 

care: 132 0,0 0,0 2,0 54,2

 - din participarea salariaţilor la profit 133 0,0 0,0

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 
circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135 0,0 0,0 2,0 54,2

2 136 0,0 0,0 1,0 0,6 60,0

a) 137 0,0 0,0 1,0 0,6 60,0

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 1,0 0,6 60,0

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139

b) tichete de masă;
c) tichete de vacanţă;
d) ch. privind participarea  salariaţilor la profitul obtinut în anul 
precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente disponibilizărilor de 
personal

b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza unor hotărâri 
judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, 
privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si comitete 

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

a) pentru directori/directorat

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 
din care:

c) pentru AGA şi cenzori
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale 
şi alte obligaţii legale 
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale
b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 
c) ch. privind  contribuţia la asigurări sociale  de  sănătate
d) ch. privind  contribuţiile la fondurile speciale aferente  
fondului de salarii

e) ch. privind  contribuţiia unităţii la schemele de pensii
f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:

     - către bugetul general consolidat
     - către alţi creditori
cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane 
(Rd.129-Rd.131), din care:

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:
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0 1 2 3 4 5 6 7

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

Programat 

sept  2016

realizat 

sept 2016
%

Programat 

9 luni 2016

realizat       

9 luni 2016
%

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
b)

140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) 143

3 144

III 145 2,6 55,1 30,0 -77,9 0,0

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 110,7 6,4 5,8

IV 148 0,4 8,8 22,5 0,3 1,3

149

1 150 288,5 182,2 63,2 2.057,6 1.595,7 77,6

2 151 198,5 182,2 91,8 1.688,1 1.554,7 92,1

3 Număr mediu de salariati 152 114 101 88,6 114 105 92,1

4 153 119 111 93,3 119 111 93,3

5 a)
154 1.741,2 1.804,0 103,6 1.645,3 1.645,2 100,0

b)
155 2.270,2 1.804,0 79,5 1.923,2 1.688,6 87,8

6 a)
156 3,4 3,5 101,5 27,5 23,7 86,2

VI 157

VII 158 238,2 238,2

VIII - de la operatori cu capital majoritar de stat 159 186,7 186,7

IX - de la operatori cu capital privat 160 51,5 51,5

cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din 
care:

alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   (Rd.1-Rd.29)

IMPOZIT PE PROFIT

V

DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)
Cheltuieli cu salariile  (Rd.88)

Număr prognozat de personal 
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt cu salariile (Rd 151/Rd 152)/9*1000

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza 

chelt de natura salariala (Rd 150-Rd 93*-Rd  98)/Rd 152)/9*1000

Intocmit,

Stolojanu Ion

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.152)

Plăţi restante
Creanţe restante 

Director Executiv, Contabil Sef,

Pop Gavrila Viasu Dan
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SC MEDSERV MIN SA Anexa 1

0 1 2 3=4+5 4 5 6 7=5-6 8 9 10

1 S. C.E.Oltenia SA 267                90.384          90.384                     -   0 100%

2
S. C.E.Oltenia SA 4111              795.639        669.873          125.765 0 125.765 Parte din sumele restante au fost achitate in 

luna septembrie 2016.
100%

ACS Autocorex 4112                  1.406              1.406                    1.406 Dosar 2944/318/2016                                                               

In data de 15.04.2016  Admite cererea. Hotararea a fost 

pusa in executare la BEJ Enea Marin. 

S-a castigat procesul.

100%

Anima Speciality Medical 

Services

4112                  8.698            6.339              2.359                    2.359 Adresa punctaj pentru inventarierea anuala. Debit 

restant.

Suma restanta a fost incasata in luna 

octombrie 2016.
100%

Cinica Polisano SRL 4112                      763                763 Debit curent
Suma a fost incasata in luna noiembrie 2016

100%

CS Pandurii Tg-Jiu 4112                13.546                639            12.907                     -                   12.907 

CS Pandurii Tg-Jiu  - 

Competitii sportive

4112                  4.984              4.984                    4.984 

CS Energia Tg-Jiu 4112                  8.750                   -                8.750                     -                      8.750 Adresa nr. 4244/21.09.2016 catre compartimentul 

juridic pentru a face demersuri de recuperare a sumelor 

restante;                    

Societatea a depus actiune in instanta la 

judecatoria Tg-Jiu in data de 04.11.2016 

pentru recuperarea debitului Dosar 

18265/318/2016.

1%

Liceul cu program Sportiv 4112                      896                896 Debit curent Adresa punctaj pentru inventarierea anuala. 
100%

CS Minerul Motru 4112                  1.599              1.599                     -                      1.599 Adresa nr. 4244/21.09.2016 catre compartimentul 

juridic pentru a face demersuri de recuperare a sumelor 

restante; ;

Societatea va depune actiune la Judecatorie 

pentru recuperarea debitului;. 1%

Primaria Urdari 4112                      330                330 Debit curent. Adresa punctaj pentru inventarierea 

anuala. Debit curent.
100%

Total cont 4112                40.971            8.967            32.004                 32.004 

4

CET Govora SA 4118                23.515            23.515                 23.515 Ne-am inscris la masa credala - Dosar nr. 1396/20/2016 Adresa nr 2417/24.05.2016 de notificare  

Euro Insol privind deschiderea procedurii de 

insolventa

5%

5
Facturi de intocmit 418              158.445 Se fac demersuri pentru incheierea fiselor de aptitudine 

pentru intocmirea facturilor.

prestatie efectuata in luna septembrie si 

facturata in per oct-decembrie 2016 100%

6 Furnizori debitori 409                  2.500 In luna octombrie a fost incasata suma depusa. taxa participare licitatie Romsilva 100%

7
                 1.735            1.735 Suma impozitului pe profit de recuperat a 

rezultat din declaratia 101 depusa la ANAF.
100%

8

UEF Motru - debitori 

diversi

461                37.452                   -              37.452                 37.452 Sent. nr.9361/2013 in Dosarul nr.12763/318/2013               

Adresa Executor Judecatoresc nr. 792 / 03.03.2014.            

In insolventa. Ne-am inscris la masa credala.

Hotararea este pusa in executare la ex. 

judecatoresc. In luna ianuarie 2016 s-a 

efectuat la OCPI Gorj plata de 60 lei in 

vederea inscrierii  somatiei imobiliare.

5%

alte creante debitori 

diversi din care:        

461              106.327          89.611            16.716            71.808                          -   

Situatia  creantelor  la  data de 30.09.2016

Nr. 

crt

Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de 

30.09.2016

Ajustare 

constituita la 

data de 

30.09.2016

Creante 

restante la 

30.09.2016 

pentru care       

nu s-a constituit 

ajustare

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

inreg 

suma

Creanta totala 

inregistrata la 

data de 

30.09.2016, din 

care:

Creanta in 

termen la 

30.09.2016

Contul 441 - impozit pe profit de 

recuperat

Societea s-a inscris la masa credala dupa 

declaratrea insolvabilitatii clubului - Dosar 

4035/95/2016.

10%

 Adresa nr. 4244/21.09.2016 catre compartimentul 

juridic pentru a face demersuri de recuperare a sumelor 

restante;

3



Nr. 

crt

Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de 

30.09.2016

Ajustare 

constituita la 

data de 

30.09.2016

Creante 

restante la 

30.09.2016 

pentru care       

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

Creanta totala 

inregistrata la 

data de 

30.09.2016, din 

Creanta in 

termen la 

30.09.2016

Tonea H                16.716            16.716            16.716                          -   D 3728/95/2010 decizie definitiva 2843/25.03.2015 aflata in 

executare la BEJ Enea Marin in dosar 

340/E/2013. BEJ Enea Marin urmeaza sa 

faca demersurile necesare pentru 

recuperarea prejudiciului.

1%

Balu Nicoleta                  5.800            5.800              5.800 Prin Hotararea 4140/2016/11.10.2016 se respinge 

apelul ca nefondat. Definitiva.

Cheltuielile de judecata sunt in suma de              

500 lei.
1%

Mogoe V                16.787          16.787              1.679 D 1973/318/2015 - Instanta a acordat venitul net 

incasat in suma de 7.745 lei ca urmare a neindeplinirii 

obiectivelor si criteriilor de performanta, la contractul 

de mandat si SLP-uri, diferenta urmand sa fie reglata 

prin depunerea declaratiilor rectificative. Hotararea 

894/25.10.2016. Respinge apelurile atat ale                         

SC Medserv Min SA cat si a numitului Mogoe Valentin 

ca nefondate. Definitiva.

Conexare  la Dosarul 9719/95/2014*.                 

In data de 14.01.2014, s-a declarat apel de 

catre Medserv Min SA si Mogoe Valentin.          

Hotarare 894/25.10.2016-respinge apelurile 

ca nefondate. Definitiva.  Ramane Sentinta 

Tribunalului Tg-Jiu pentru plata sumei de 

7.745 lei criterii si obiective de performanta 

si 355 lei tichete de masa.   

40%

Mogoe V                  2.711            2.711                  271 Hotararea 894/25.10.2016. Respinge apelurile atat ale 

SC Medserv Min SA cat si a numitului Mogoe Valentin 

ca nefondate. Definitiva.

Ramane Sentinta Tribunalului Tg-Jiu pentru 

plata sumei de 2.711 reprezentand 

deplasare salvare Sacelu.                  

90%

Mogoe V                  7.878            7.878 Ad ite apelul. S hi ă se ti ţa r. / . .  
pro u ţată de Tri u alul Gorj î  dosarul 

r. / /  î  se sul ă ad ite a ţiu ea 
for ulată de re la a ta SC MEDSERV MIN SA şi o ligă 
pârâtul Mogoe Vale ti  la plata su ei de .  lei ătre 
re la a tă. O ligă pârâtul i ti at la ,  lei 
heltuieli de jude ată ătre re la a ta apela tă. 

Defi itivă.

Hotarare definitiva 532/2016 prin care 

obliga paratul Mogoe Valentin la plata sumei 

de 7.182 lei plus cheltuieli de judecata. 

Hotararea  a fost  pusa in executare la BEJ 

Enea Marin.
100%

Mogoe V                  3.801            3.801 D  3725/95/2015 -Curtea de apel Craiova -  s-a formulat 

cerere de chemare in judecata impotriva              d-lui 

Mogoe Valentin pentru a solicita suma de 11.300,25 lei, 

repr c.v servicii prestate si nefacturate la sectoarele 

Plostina si Lupoaia.  Prin decizia 289/2016 repr. 

indemnizatie CO castigata de  Mogoe Valentin si PV 

incheiat in 04.08.2016 la cab executorului judec. Enea 

Marin s- a compensat suma de 8504 lei.

Hotarare definitiva 413/2016 prin care 

obliga paratul Mogoe Valentin la plata sumei 

de 11.300,25  lei plus cheltuieli de judecata. 

In data de 28.06.2016 hotararea a fost pusa 

in executare la executor Enea Marin. 100%

Mogoe V                  5.294            5.294 D 9719/95/2014 s-a conexat la dosarul 9719/95/2014*.  

Hotararea 894/25.10.2016. Respinge apelurile atat ale 

SC Medserv Min SA cat si a numitului Mogoe Valentin 

ca nefondate. Definitiva.                                                            

Ramane Hotararea 164/2015 in care admite 

in parte actiunea (vezi D 1973/318/2015)si 

respinge restul capetelor de cerere 

(respectiv suma de 5.293,68 lei).                  

1%

Iacobescu M                11.471          11.471            11.471 D 6069/95/2014 - Hotarare definitiva 6297/2015 

Respi ge apelul a efo dat. O ligă apela tul la plata 
heltuielilor de jude ată î  ua tu  de .  lei ătre 

intimatul Iacobescu Marcel,  reprezentând onorariu 

avo at. Defi itivă.

 La fond instanta a admis prescriptia 

dreptului material la actiune. Prin Hotararea 

6297/10.12.2015, instanta respinge apelul 

ca nefondat. Hotarare definitiva.                          

1%

9

9



Nr. 

crt

Estimare 

castig (pct 

de vedere 

juridic*) 

Creanta 

restanta la 

data de 

30.09.2016

Ajustare 

constituita la 

data de 

30.09.2016

Creante 

restante la 

30.09.2016 

pentru care       

Masuri intreprinse de unitate pentru recuperarea 

creantelor restante*

OBSERVATIIFirma/nume prenume 

persoana

Contul 

contabil 

debitor in 

care este 

Creanta totala 

inregistrata la 

data de 

30.09.2016, din 

Creanta in 

termen la 

30.09.2016

Zamfirescu A                35.870          35.870            35.870 D 13930/318/2015  -. S-a formulat apel in termen legal.  

Termen: 05.10.2016

Instanta a dispus nesolutionarea cererii 

pentru dl Zamfirescu Adrian in dosarul 

6069/95/2014 avand in vedere perioada 

contractului de mandat  cu solutionare in 

dosarul 13930/318/2015. instanta admite 

exceptia prescriptiei dreptului material la 

actiune, respinge actiunea.

1%

             143.779          89.611            54.168            71.808 

Concedii medicale 

suportate de FNUASS

4316                19.487          19.487 Depunere situatii lunare privind sumele de recuperat de 

la FNUASS
100%

               19.487          19.487                     -                       -                            -   

5%

50%

10%

                     (43)                (43) In luna septembrie 2016 s-a compensat suma de 

1.006,78 lei cu CS Pandurii Tg-Jiu-Juniori

incasare in avans in suma de 1.050 lei de la 

CS Pandurii Juniori. In luna noiembrie 2016 

se va compensa si diferenta de 43.22 lei 

avand in vedere ca s-a emis factura catre 

acestia.

100%

               10.958          10.958                     -                       -                            -   Amenzi ANAF 100%

12          1.287.413        891.015          235.452            71.808               181.284 

Total creante:   1.287.413 - 71.808  = 1.215.605 lei
*Probabilitatea de incasare a creantelor restante este in corelatie cu procentul de estimare  din Nota de informare privind analiza actiunilor in instanta.

Director Executiv, Comp. financiar - cotabilitate,

Pop Gavrila Stolojanu Ion

Compartiment  juridic,

Ciobanu Mihaela

Pentru suma de 5.000 lei s-a formulat actiune in 

instanta impotriva furnizorului Winner Shop privind 

recuperarea prejudiciului (site) - Dosar 12506/318/2015 

si pentru membrii CA - Dosar nr 17545/318/2015;  

Pentru suma de 5.000 lei s-a formulat actiunea nr. 

4945/28.10.2016 impotriva lui Cosneanu Lavinia, 

Tundrea Octavian si Stanoiu Viorel.Dosar 

17544/318/2015. Deasemenea pentru toata suma de 

11.000 lei, s-a formulat plangere contraventionala 

impotriva Dispozitiei Obligatorii CV3270/09.06.2015 

intocmite de ANAF in Dosarul 1546/95/2016 cu termen 

in 14.10.2016. In sedinta publica pronuntata din 

27.10.2016 la Tribunalul Gorj-Respinge actiunea. Cu 

recurs in 15 zile de la comunicare, care se va depune la 

Tribunalul Gorj. Hotararea nr. 1485/27.10.2016

Suma de 11.000 lei reprezentand amenzi 

aplicate in urma inspectiei economico-

financiare a DGFRP Craiova, 5.000 lei 

reprezinta amenda aplicata pentru 

nepublicarea pe site a situatiilor financiare, 

5.000 de lei pentru  depasirea nr. de 

personal pentru anul 2013, inainte de 

aprobarea Memorandumului si 1.000 lei 

pentru neaplicarea CFP-ului pe facturile de 

incasat.  

Total cont 4316

Contabil sef,

Viasu Dan

Total general**

               11.000          11.000 

10

11

Total cont 461

Total cont 473

Decontari in curs de 

clarificare

473
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Consiliul de Administraţie 

Comitetulădeănominalizareăşiăremunerare 

Nr. 548/10.11.2016 

 
 
 
 

   RAPORTULăăCOMITETULUIăDEăNOMINALIZAREăŞI 

REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL III 2016 

 

 

 

 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. Consiliulădeăadministraţieă 
 

 

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, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,,(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, 
a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor 
în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).’’ 

 art. 37 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,,(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie 
sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o 
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componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 
luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de 

performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a 
acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu 
respectarea   metodologiei    prevăzute   la  art.  31   alin.  (5) şi  care  urmăresc inclusiv  
 

sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună 
guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi 

maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.’’ 
 art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , 
se prevede faptul că ,,(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de 

administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de 
realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a 
acţionarilor, anexă la contractul de mandat.’’ 

 art. 37 alin (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,, (5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea 
indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a 
fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că 
aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete 
consultative, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,, Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de 

mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor 
consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi 
consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare 

şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include 
remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale.’’ 

 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 şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a 
membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului 
dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi 
director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija 
preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I.2.  Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul III 2016 

 

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 al societăţii la data de 30.09.2016 este 
următoarea: 

 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Viorel  Stănoiu  - membru  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Pircalaboiu Lucretia - membru 
 Enea Constantin - membru 
 
Conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 01.02.2016, 

contractele de mandat sunt in numar de 3, astfel ca la  data de 31.03.2016 componenţaă
ConsiliuluiădeăAdministraţieăalăsociet ţiiăesteăurm toarea: 

 
 Lavinia   Cosneanu - membru  

 ViorelăăSt noiuăă- membru  

 GheorgheăăNeaţ ă– membru 

 

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 18.04.2016: 
 

-se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, doamna 
Lucreţia PÎRC L BOIU,  
-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de 
administraţie care se va încheia între societate şi dna. Lucreţia PÎRC L BOIU,ăpe o durată 
până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. 
 

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 18.05.2016: 
- se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, dl. Constantin 

ENEA; 
- se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de 
administraţie care se va încheia între societate şi dl. Constantin ENEA, pe o durată până la 
finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

 

Astfel, componenţaăConsiliuluiădeăAdministraţieăală societ ţiiă laădataăprezenteiă
esteăurm toarea: 

 Lavinia   Cosneanu - presedinte 

 ViorelăăSt noiuăă- membru  

 GheorgheăăNeaţ ă- membru  
 Pircalaboiu Lucretia – membru 
 Enea Constantin – membru 

 
Conform   Hotărârilor Adunării  Generale Ordinare a Acţionarilor (mai sus 

mentionate) , reprezentantul acţionarului majoritar  a fost mandatat să semneze Contractele 
de Administrare  cu membrii consiliului de administraţie. 

 
Contractele de mandat (în număr de 5 pana la 30.09.2016) au o formă unitară şi 

prevăd urmatoarele:  
 
 



 

 
 

A.Drepturi: 

 
 ,,mandatarul 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 salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi 
desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior numirii. 

 plata remuneraţiei se face o dată pe lună, pentru participarea la cel putin o 
sedinta pe luna, indiferent de numărul şedinţelor din acea lună. 

 beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii.’’ 
 

           B.Raspunderi: 

 
 ,,neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de 

catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage 
raspunderea partii aflate in culpa’’ 

 ,,mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate 
prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate; 

 mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila, fara a se limita la: ....ii) 
de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul 
Contract de Administratie....’’ 
 

 
           C.Dispoziti finale: 

 
 ,,…..De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011’’ 
 
Cheltuiala totală  cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 

01.07.2016-30.09.2016 a fost de 28.306 lei  din care: 
 23.380 lei - indemnizaţii   sumă brută  
    4.926 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

  
 Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 

01.01.2016-30.09.2016 a fost de 75.474 lei  din care: 
 61.790 lei - indemnizaţii   sumă brută  
  13.684 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

 Calculul obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie - 
(aferenti trimestrului III 2016 si cumulat 9 luni 2016) – anexat la prezenta - a avut la baza 
HAGOA nr. 4/15.06.2016  prin care s-au aprobat valorile acestora. 
 Obiectivele şi criteriile de performanţă aferente membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2016, calculate pe baza proiectului Buget de Venituri și 
Cheltuieli(BVC) pentru anul 2016 au fost aprobate prin Hotărârea Adunării  Generale 
Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din 15.06.2016. In acest context, gradul de îndeplinire a 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie pentru 
trimestrul III 2016 este prezentat in anexele B) la prezentul raport. Menţionăm faptul că 
pierderea inregistrata de societate la 30.09.2016 este rezultatul nerealizarii veniturilor 

contractate de societate cu S CE Oltenia S.A., iar acest aspect se datoreaza 

intreruperilor de activitate a actionarului majoritar-S CE Oltenia S.A. (pentru 



 

 
 

perioada comunicata societatii in cadrul semestrului I 2016), aceasta nefiind  culpabila 

mandatarilor societatii. 

 Conform art. 26 si art. 27 din contractele de mandat in vigoare la data 

prezentei  ,,mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate prin 
prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate’’, 
respectiv ,,mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila, fara a se limita la: ....ii) de 
indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul 

Contract de Administratie....’’ 
 Concluzionăm astfel că înă contexulă celoră maiă susă menţionate (contractele de 
mandat in vigoare la data prezentei,  si  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare), neindeplinirea la 30.09.2016 a obiectivelor si criteriilor de performanta 

prevazute in Anexa 1 la Contractele de Administratie ale membrilor Consiliului de 

Administraţieăinăvigoareălaădataăprezenteiănuăesteăculpabila mandatarilor societatii. 

 

 
 

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, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,,Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai 
consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate 
depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru 
activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la 

nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. 
Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari,  
 

negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru 
administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 
alin. (5). ’’  

 art. 38 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,,Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de 

administraţie...’’ 
 art. 38 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,, Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită 
în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) şi dintr-o componentă variabilă constând într-o 

cotă de participare la profitul net al societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o 

schemă echivalentă, 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, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,, Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de 
mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor 
consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi 



 

 
 

consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de 
nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi 
vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele 
sale.’’ 

 art. 39 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
se prevede faptul că ,, Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi 
directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere 

şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi 
celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de 
internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau al 
consiliului de supraveghere’’ 

 

 

II.2. Remunerarea directorului executiv în trimestrul III 2016 

 

 

În perioada 01.01.2016-31.03.2016, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  
S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrilă numit numit prin  Acordul nr.1725/23.03.2015  si 
Contractul de mandat  nr. 1819/27.03. 2015 aplicabile incepand cu data de  23.03.2015.   
          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 Contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015: 
 pentru perioada 01.01.2016-31.03.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are 

un grad de realizare a indicatorilor de 56 %; 
 pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are 

un grad de realizare a indicatorilor de 50 %; 
 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are 

un grad de realizare a indicatorilor de 54 %; 

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Pop Gavrilă se prezinta 
conform anexelor A) la prezentul raport. Astfel: 

 
- pentru perioada 01.07.2016-30.09.2016 a fost de 19.075 lei  din care: 
 13.286 lei - indemnizaţie  brută 
   5.789 lei - contribuţii la buget. 
- pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016 a fost de 90.557 lei  din care: 
 73.552 lei - indemnizaţie  brută 
 17.005 lei - contribuţii la buget. 

 
Prezentul raport este întocmit în  baza Planului de Administrare al SC Medservmin 

SA Adoptat, care prevede faptul că ,, Principaleleă atribuţiiă aleă Comitetuluiă deă
Nominalizareă şiă Remunerareă sunt:… înainteaz ă trimestrial Consiliului de 

Administratieărapoarteăasupraăactivit ţii.’’ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Regasim atasat : 
           -Raport privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului 
POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în 
aspectele externe care ar putea afecta performanţele întreprinderii publice sau perspectivele 
sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru 
perioada 01.09.2016 - 30.09.2016 şi cumulat 01.01.2016 - 30.09.2016; 
           - Calculul obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de Administratie 
(aferenti trimestrului III 2016 si cumulat 9 luni 2016) 
 

Comitetul de nominalizare si remunerare 

Lavinia Cosneanu 

Gheorghe Neata 

ViorelăSt noiu 

 
      

 

 

 

 



P R P R P R

1 Venituri totale mii lei 2.045,80 1.572,20 1.086,40 914,50 3.132,20 2.486,70

2 Venituri din exploatare mii lei 2.044,80 1.571,00 1.086,40 914,40 3.131,20 2.485,40

3 Venituri din terti mii lei 63,50 63,90 31,60 18,20 95,10 82,10

4 Cheltuieli totale mii lei 2.025,80 1.682,40 1.076,40 882,20 3.102,20 2.564,60

5 Cheltuieli din exploatare mii lei 2.024,80 1.681,80 1.076,40 882,20 3.101,20 2.564,00

6 Cifra de afaceri mii lei 2.031,00 1.555,50 1.080,50 907,20 3.111,50 2.462,70

7 Profit brut din exploatare mii lei 20,00 -110,80 10,00 32,20 30,00 -78,60

8 Personal TESA nr.pers 14 12 14 12 14 12

9 Num rătotalăsalariati nr. pers 119 116 119 112 119 111

10 Num răămediuăsalariați nr. pers 114 108 114 103 114 105

PUP ZANăăăLilianaă

P UNESCUăLiviu
Comp. financiar.-contabilitate

Director executiv, Contabilă ef,
POPăăGavril VIA UăăDan

trim III si cumulat 9 luni  

Nr.crt Denumire obiectiv UM
Cumulat 6 luni Trim III Cumulat  9 luni

SC MEDSERV MIN SA  Anexa 2

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  



Contabilă ef,
VIA UăăDan



mii lei 

Trim I Trim II Trim III
Trim 

IV

Programat  

trim III

Realizari 

trim  III

Grad de 

îndeplinire 

%  trim III

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

1

Venituriădinăserviciiăprestateăc treăalțiă
clienți(ăexterniăCEăOltenia) mii lei 31,75 31,75 18,20 57,32 0,20 0,1146

2

Profitul de exploatare                 ( cumulat 

de la începutul anului) mii lei 10 10,00 32,20 322,00 0,20 0,6440

3 Pl țiărestante mii lei 0 0 0 0 0 0,00 0,10 0,1000

4 Productivitatea muncii lei/pers 9529,825 9529,82 8.877,67 93,16 0,10 0,0932

5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri * lei 990,80 990,80 964,68 102,71 0,10 0,1027

6

Procentul personalului TESA din totalul 

personalului angajat * % 12 12 10,71 112,00 0,10 0,1120

7 Cheltuieliăgeneraleă iăadministrativeă* mii lei 295,78 295,78 273,03 108,33 0,20 0,2167

1,00 1,3832

Nota:

Director executiv, Contabilă ef,
POPăGavril VIA UăDan

P UNESCUăLiviu
Comp. financiar -contabilitate,

PUP ZANăLiliana

CRITERII  SI  OBIECTIVE  DE  PERFORMANTA  TRIM III   2016

Nr  crt Obiective /Indicatori de performanta U.M.

Perioada 2016
Coeficient  

de 

ponderare

Grad  de îndeplinire 

alăobiectiveloră iă
indicatorilor de 

performanț ă(colă9ăxă
col 10) ( %)

Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății

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

La un grad de indeplinire de minim 90% se acorda remuneratia in procent de 100%.

La un grad de indeplinire mai mic de 90% se dimninueaza remuneratia direct proportional cu gradul de indeplinire dar nu mai mult de 30%.

La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.

SC MEDSERV MIN  SA Anexa 1.1

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2 si 4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei:  col.9= col.8/col.7.

Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei:  col.9= col.7/col.8.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.



mii lei 

Trim I Trim II Trim III
Trim 

IV

Programat 

9 luni

Realizat 9 

luni

Grad de 

îndeplinire 

%  trim III

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

1

Venituriădinăserviciiăprestateăc treăalțiă
clienți(ăexterniăCEăOltenia) mii lei 31,75 31,75 31,75 63,5 82,10 129,29 0,20 0,2586

2

Profitul de exploatare                 ( cumulat 

de la începutul anului) mii lei 15 5,00 10 30 -78,6 0,00 0,20 0,0000

3 Pl țiărestante mii lei 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,10 0,1000

4 Productivitatea muncii lei/pers 8535,09 17.938,60 27.531,42 27531,42 23.670,48 85,98 0,10 0,0860

5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri * lei 984,6 990,22 990,8 990,86 1.070,09 92,60 0,10 0,0926

6

Procentul personalului TESA din totalul 

personalului angajat * % 12 12 12 12 11,43 105,00 0,10 0,1050

7 Cheltuieliăgeneraleă iăadministrativeă* mii lei 302,35 598,88 894,66 598,88 757,99 79,01 0,20 0,1580

1,00 0,8002

Nota:

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

La un grad de indeplinire de minim 90% se acorda remuneratia in procent de 100%.

Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății

P UNESCUăLiviu
PUP ZANăLiliana

La un grad de indeplinire mai mic de 90% se dimninueaza remuneratia direct proportional cu gradul de indeplinire dar nu mai mult de 30%.

La un grad de indeplinire mai mic de 70% se revoca mandatarul.

Pentru indicatori de la nr. crt. 1,2 si 4, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei:  col.9= col.8/col.7.

Pentru indicatori de la nr. crt. 3,5,6 si 7, gradul de indeplinire se va calcula conform relatiei:  col.9= col.7/col.8.

Gradul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta se determina prin insumarea valorilor din coloana 11.

Director executiv, Contabilă ef,
POPăGavril VIA UăDan

Comp. financiar -contabilitate,

CRITERII  SI  OBIECTIVE  DE  PERFORMANTA   CUMULAT 9 LUNI   2016

Nr  crt Obiective /Indicatori de performanta U.M.

SC MEDSERV MIN  SA Anexa 1.2

Perioada 2016
Coeficient  

de 

ponderare

Grad  de îndeplinire al 

obiectiveloră iă
indicatorilor de 

performanț ă(colă9ăxăcolă
10) ( %)



DIRECTOR EXECUTIV

Programat Realizat Programat Realizat Programat Realizat 

1 Venituri totale mii lei 2.740,10 2.134,20 392,10 352,50 3.132,20 2.486,70

2 Venituri din exploatare mii lei 2.739,10 2.132,90 392,10 352,50 3.131,20 2.485,40

3 Venituriădinăăterțiă %

4 Venituriădinăterțiă mii lei 84,50 72,70 10,60 9,40 95,10 82,10

5 Cheltuieli totale mii lei 2.712,70 2.267,20 389,50 297,40 3.102,20 2.564,60

6 Cheltuieli din exploatare mii lei 2.711,70 2.266,60 389,50 297,40 3.101,20 2.564,00

7 Cifra de afaceri mii lei 2.720,50 2.113,00 391,00 349,70 3.111,50 2.462,70

8 Profit brut mii lei 27,20 -133,00 2,60 55,10 30,00 -77,90

9 Profit  net mii lei 13,00 1,40 46,30 14,40

10 Personal TESA nr.pers 14 12 14 12 14 12

11 Num rătotalăpersonal nr. pers 119 111 119 111 119 111

12 Num rămediuăsalariati nr. pers 114 105 114 101 114 105

 

SC MEDSERV MIN   SA Anexa 2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

mii lei 

Nr.

crt
Denumire obiectiv UM

Cumulat 8 luni Septembrie Cumulat 9 luni

ăăăăăăăăPUP ZANăăăLilianaă

Director executiv, Contabilă ef,
POPăăGavril VIA UăăDan

Comp. financiar.-contabilitate



mii lei

N
r.

 c
rt

Denumire obiectiv Denumire criteriu UM

P
ro

g
ra

m
at
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 d
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Punctaj aferent 

gradului de 

indeplinire a 

criteriilor si 

obiectivelor de 

performanta

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

3

Gradul de realizare a rezultatului 

exerciţiului Profit brut mii lei 2,60 55,10 ###### 5 0,3 1,50

6

Creştereaăcalit ţiiăserviciilorăprestateă
/lucr rilorăexecutate

Calitatea serviciilor 

prestate/lucr rilorăexecutate 10,00 10,00 100,00 5 0,1 0,50

8 34 1 4,80

Nota:

*pentruăacestăindicatorăgradulădeăîndeplinireăs-aăcalculatăprinărelaţiaăcol(5)ă=ăcolă(3)/col(4);
  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

  4,80/5=0,96 respectiv 96%

Director executiv,

POPăGavril

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

  gradul de realizare 100%

Contabilăă ef, Comp. financiar-contabilitate

VIA UăăDan PUP ZANăLiliana

4 0,2 0,80Cifra de afaceri

Mediaăgeneral ădinăchestionar

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 lei 993,37 843,69 117,74 5 0,1 0,50Venituri din exploatare

5

Creştereaăveniturilorărealizateădină
serviciiăprestateăsauălucr riăexecutateă
terţilor(externiăCEăOltenia)

Veniturile realizate din servicii 

prestateăsauălucr riăexecutateă
terţilor(externiăCEăOltenia)

Venituriădinăterţi
x100 % 2,71 2,69 99,15

0,1 0,50Num rămediuăsalariaţi

Venituri totale-cheltuieli totale

4 Marja(rata) profitului net Creştereaăeficieţeiăactivit ţii
Profit net

x100 % 0,56 13,24 ###### 5 0,1 0,50Cifra de afaceri

2 Creştereaăproductivit ţiiămuncii Productivitatea muncii

Venituri din exploatare

mii 

lei/per

s 3,44 3,49 101,47 5

SC MEDSERV MIN SA Anexa  1.1

  OBIECTIVE  ŞI CRITERII  DE  PERFORMANŢĂ   DIRECTOR  EXECUTIV   - LUNA  SEPTEMBRIE  2016

Formula 

1

1

Procentul personalului TESA din 

totalul personalului angajat* Structura personalului

Personal TESA 

x100 % 12,00 10,81 111,00 5 0,1 0,50Num rulătotalădeăsalariaţi



mii lei

N
r.

 c
rt

Denumire obiectiv Denumire criteriu UM

P
ro

g
ra

m
at
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 d
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(%
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n
d
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e

Punctaj aferent 

gradului de 

indeplinire a 

criteriilor si 

obiectivelor de 

performanta

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

3

Gradul de realizare a rezultatului 

exerciţiului Profit brut mii lei 30,00 -77,90 0,00 0 0,3 0,00

6

Creştereaăcalit ţiiăserviciilorăprestateă
/lucr rilorăexecutate

Calitatea serviciilor 

prestate/lucr rilorăexecutate 10,00 10,00 100,00 5 0,1 0,50

8 22 1 2,70

Nota:

*pentruăacestăindicatorăgradulădeăîndeplinireăs-aăcalculatăprinărelaţiaăcol(5)ă=ăcolă(3)/col(4);
  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

2,70/5 = 0,54 respectiv 54%

Director executiv,

POPăGavril

0,1 0,40Venituri din exploatare

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

Contabilă ef, Comp. financiar-contabilitate

VIA UăăDan PUP ZANăLiliana

5 0,2 1,00Cifra de afaceri

mediaăgeneral ădinăchestionar

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 lei 990,42 1.031,62

5

Creştereaăveniturilorărealizateădină
serviciiăprestateăsauălucr riăexecutateă
terţilor(externiăCEăOltenia)

Veniturile realizate din servicii 

prestateăsauălucr riăexecutateă
terţilor(externiăCEăOltenia)

Venituriădinăterţi

x100 % 3,06 3,33 109,07

96,01 4

2 Creştereaăproductivit ţiiămuncii Productivitatea muncii
Venituri din exploatare mii 

lei/per 27,47 23,67

Venituri totale-cheltuieli totale

4 Marja(rata) profitului net Creştereaăeficieţeiăactivit ţii
Profit net

x100 % 0,24 0,00 0,00 0 0,1 0,00Cifra de afaceri

86,18 3 0,1 0,30Num rămediuăsalariaţi

SC MEDSERV MIN SA Anexa  1.2

  OBIECTIVE  ŞI CRITERII  DE  PERFORMANŢĂ   DIRECTOR  EXECUTIV   - PERIOADA IANUARIE -SEPTEMBRIE   2016

Formula 

1

1

Procentul personalului TESA din 

totalul personalului angajat* Structura personalului
Personal TESA 

x100 % 12,00 10,81 111,00 5 0,1 0,50Num rulătotalădeăsalariaţi



 Nr . 549/10.11.2016 

 

 

R A P O R T U L 

COMITETULUI DE AUDIT  

pentru trimestrul III - 2016 

 

 

În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul 

de audit a fost constituit prin Hotararea nr. 5/04.03.2016 emisă de consiliul de administratie, 

comitetul având următoarea componentă: 

- Cosneanu Lavinia 

- Neata Gheorghe 

- Stanoiu Viorel 

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile 

prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atributiunilor ce îi revin legat de 

reglementările mentionate, si-a canalizat preocupările spre următoarele obiective: 

a) monitorizarea procesului de raportare financiară; 

b) monitorizarea eficacitătii sistemelor de control intern, de audit intern, şi de 

management al riscurilor din cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A.; 

c) monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate; 

d) verificarea şi monitorizarea independenţei auditorului financiar extern. 

În urma monitorizărilor si verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat 

următoarele: 

  Procesul de raportare financiară către ANAF pentru semestrul I 2016 – 

conducerea executivă a întocmit raportarile contabile semestriale ale societăţii care fac 

obiectul notei nr. 3387/27.07.2016 care au fost înaintate comisiei de cenzori asupra 

cărora aceştia au opinat în cadrul Raportului nr. 3395/27.07.2016; 

 Cu privire la eficacitatea sistemelor de control, s-a constatat că: 

o este organizat Controlul financiar preventiv – acest sistem fiind organizat în 

conformitate cu prevederile Ordonantei 119/1999 cu modificările si 

http://www.ctparad.ro/index.php/documente-de-interes/315-raportul-comitetului-de-audit-nr-3618-09-05-2014


completările ulterioare precum si cu ale Ordinului 923/2014 . Pentru perioada 

01.07.2016-30.09.2016 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Viasu 

Dan (inlocuitor Paunescu Liviu).  

o este organizat Controlul financiar gestiune, la nivelul societatii fiind in aplicare 

Procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar de 

gestiune. De asemenea se regaseste si programul de activitate pentru controlul 

financiar de gestiune completat conform solicitarilor Consiliului de Administratie, 

iar prin HCA nr. 17/25.08.2016 s-a dispus conducerii executive a societatii ducerea 

la indeplinire a acestuia.. Cu toate acestea, in continutul Notei nr 5166/09.10.2016 

(atasata la prezenta) se regasesc mentiuni referitoare la faptul ca salariatul 

desemnat cu exercitarea controlului financiar de gestiune din cadrul societatii, are 

contractual individual de munca suspendat pe o perioada de 4 luni, incepand cu 

data de 03.10.2016.  

o managementul al riscurilor – societatea a intocmit Procedura de sistem privind 

Controlul Documentelor si a elaborat, de asemenea procedura de lucru formalizate pe 

activitati. In acest sens, societatea a intocmit Nota nr. 5172/09.11.2016 (atasata la 

prezenta) 

 Audit Intern : in cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A. nu este înfiintat si nu functionează 

Compartimentul de Audit Intern.  

 Auditul financiar extern: S.C. MEDSERVMIN S.A. nu are numit auditor financiar 

extern, pe parcursul perioadei 01.01.2016 - 30.09.2016 supravegherea gestiunii societăţii fiind 

efectuata de catre cenzori, in acest context fiind intocmite Rapoarte in mod regulat in cadrul 

carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare. De 

asemenea cenzorii, nu au adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie –pe 

parcursul perioadei 01.01.2016 - 30.09.2016 -faptul ca ar exista indicii privind nereguli în 

administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv. 

 

 

    Comitetul de audit : 

   - Cosneanu Lavinia 

 - Neata Gheorghe 

 - Stanoiu Viorel 
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Nr.ă………………………. 
 

 

 

Notă de informare privind   controlul financiar de gestiune la 9 luni 2016  

 

 

In conformitate cu prevederile HG 1151/2012,  de aprobare a normelor 

metodologice privind modul de organizareă iăexercitareăaăcontrolului financiar de 

gestiune  S.C. MEDSERV MIN S.A are în structuraăorganizatoric ăcompartiment 

financiar de gestiune. 

Astfelă prinăHot râreaănr.ă 17/25.08.2016ă aăConsiliuluiă deăAdministrațieă ală

S.C. MEDSERV MIN S.A.,ă art.ă 5ă ,,Consiliulă deă Administrațieă iaă actă deă

Programul de control financiar de gestiune pe semestrul II 2016 iă dispuneă

conducerii executive ducerea la îndeplinire a acestuia. “ 

  Începând cu data de 03.10.2016,  salariatul desemnat cu exercitarea 

controluluiă financiară deă gestiuneă dină carulă societ țiiă noastre,ă ă areă contractului 

individualădeămunc ăsuspendatăpeăoăperioad ădeă4 luni.  

 

 
 

         DirectorăExecutiv,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContabilă ef,ăăăăăăăăă 

            POPăăGavril ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVIA UăDan  

                                                                              
                                                                            Compartiment financiar-contabilitate,     

                                                                                       PUP ZANăăăLiliana 
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Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii 

prevăzuți în  BVC înaintat pentru aprobare pentru anul 2016, precum și 

respectarea Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

 

 

 

 Având în vedere Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 

2016 și respectarea Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, 

ca urmare a implementarii masurilor din perioadele anterioare,  conducerea 

executivă a respectat următoarele măsuri: 

- Diminuarea cheltuielilor cu personalul prin  efectuarea a unui numar de                

33 zile de somaj tehnic cu plata a 75% din salariu tarifar; 

- Neacordarea bonusurilor aferente lunii septembrie - tichete de masa; 

- Neacordarea bonusurilor cu ocazia zilei societății - tichete cadou; 

- Unitatea nu a înregistrat plăți restante; 

 

 

Director Executiv,                              

                              Pop Gavrilă 
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Nr.ă………………………. 
 
 
   

 
RAPORT  privind execuţia Contractului de Mandat nr. 1819/27.03.2015 al  

Directorului  Executiv- dl. Gavrilă POP, schimbările semnificative în 

situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanțele 

societății  sau perspectivele sale strategice, gradul de  realizare a obiectivelor 

și indicatorilor de performanță pentru perioada  01.09.2016-30.09.2016 și 

cumulat 01.01.2016-30.09.2016 

 

 
         Urmareă aă Hot râriiă nr.5/20.03.2015ă Consiliuluiă deă Administrațieă ală ă S.C.ă

MEDSERVă MINă ă S.A.,ă deleag ă temporar,ă sarcinile,ă competențeleă iă responsabilit țileă

aferenteă postuluiă deă Directoră Executivă domnuluiă Popă Gavril .ă Potrivită ă legislațieiă înă

vigoare-respectivă OUGă 109/2011,ă Consiliulă deă Administrațieă prină Hot râreaă

nr.6/23.03.2015ăaprob ă ănumireaădomnuluiăPopăGavril ă înă funcțiaădeăDirectorăExecutivă

cuă Contractă deă Mandată ă nr.ă 1819/27.03.2015,ă precumă iă obiectiveleă iă criteriileă deă

performanț ,ă anex ă laăContractulădeăMandat.ă ăAcesteăobiectiveăauăfostăstabiliteăpeăbazaă

Bugetuluiă deă Venituriă iă Cheltuieliă pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul comun al 

MinisteruluiăEnergiei,ăMinisteruluiăFinanțeloră iăMinisteruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtecțieiă

Socialeă iăPersoanelorăVârstniceănr.ă104/841/925/2016,ăpublicatăînăMonitorulăOficialănr.ă

445/15.06.2016. 

         În consecinț ă prezentulă raportă red ă înă form ă concentrat ă ă rezultateleă activit ţiiăă

domnuluiăPopăGavril ăînăcalitateădeăăDirectorăExecutivăalăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A.ăînă

executareaăcontractuluiădeămandatăîncredințat.ă 

     Situațiaăcontractelorădeăprest riăserviciiăcu valabilitate pentru perioada de raportare 

aăprezentuluiăraportăseăprezint ăastfelă: 
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Nr. 
crt 

Beneficiar servicii medicale Natura serviciului Valoare 

1. Contract de prest ri servicii 
nr.4017/30.12.2015  -valabil 
01.01.2016-31.12.2016- încheiat cu 
CE Oltenia S.A. 

Serviciiăasistenț ă
medical ăcontinu ă iădeă
urgenț ,ătransportă
sanitar, control medical 
periodic 

3.704.260,83 
lei/an 

2. SC Anima Speciality Medical 
Services – contract nr. 89/10.07.2015, 
valabilăpân ălaădataădeă10.07.2016 

Servicii de medicina 
muncii – sistem 
abonament lunar 

3 lei/luna/ pers 
iătarif/examinare 

 

3. CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 
15.10.2014,ăvalabilăpân ălaă
30.04.2015, prelungit prin AA 
67/30.04.2015 , valabil 30.04.2016 

Serviciiăambulanț ăăcuă
asistentămedicală iă
ambulanțier 

350 lei / 
solicitare/3ore 

4. CS Pandurii Tg Jiu – Contract 30 / 
08.08.2014,ăvalabilăpân ălaă
07.08.2015, prelungit prin AA 
1/06.08.2015, valabil 06.08.2016 

Serviciiăambulanț ăăcuă
medic, asistent medical 
iăambulanțier 

561,14 lei / 
solicitare/3 ore 

411,21 
lei/solicitare/ 3 

ore  
5. CS Pandurii Tg Jiu – Contract 29 / 

08.08.2014,ăvalabilăpân ălaă
07.08.2015, prelungit prin AA 
93/08.08.2015- valabilăpân ălaă
08.08.2016 

Asistenț ămedical ădeă
urgenț ă(1ămasor) 

2.811,62 lei/luna 
Total 12 luni 
33.739,44 lei  

6. S. Complexul Energetic Oltenia S.A.-
contract 129/CEO SE/15.01.2015, 
valabil 28.02.2017 

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

10.225,20 lei/an 

7. SC TOTTO Security SRL –  contract  
nr.82ă/02.06.2015,ăvalabilăpân ălaădataă
de 02.06.2016 

Servicii de medicina 
muncii  

62 lei/pers 

8. SC Colinni Lavori  -Act Aditional 
nr.1 la Contractul 173/10.07.2014, 
valabilăpân ălaă10.07.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

Tarif/examinare 

9. Gospod rireăLocal ăBerbe ti-Contract 
nr. 95/13.08.2015, valabil 13.08.2016, 
suplimentare prin AA 1/07.04.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

46ăleiă/persoan ă 
 

10. S.C.ăTrustulădeăConstrucțiiăCivileă iă
IndustrialeăArge ă– Contract nr. 
98/18.08.2015, valabil 18.08.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

59ălei/persoan  

11 S.C. Top Cleaning – Contract nr. 
99/18.08.2015 – valabil 18.08.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

59/ălei/persoan  

12. ActăAdiționalăănr.ă98/08.08.2015ălaă
Contractul nr. 29/08.08.2014 –Clubul 
Sportiv Pandurii Lignitul  Tg-Jiu- 
valabil 08.08.2016 

Asistenț ămedical ădeă
urgenț  

2.811,62ălei/lun  

13. Actăadiționalănr.ă1ălaăContractulănr.ă
30/08.08.2014-Clubul Sportiv 
Pandurii Lignitul Tg-Jiu – valabil 
06.08.2016 

Transport medicalizat  561,14 lei/ 3ore –
cu medic, asistent 
iă oferă–solicitare 
411,21 lei/ 3 ore 
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cuăasistentă iă
oferă–solicitare 

14. coalaăGimnazial ă,,ăAlexandruă
tefulescu,,ă-contract nr. 

101/03.09.2015 –valabil 31.08.2016, 
AA nr.29/30.08.2016—valabil 
31.08.2017 

Servicii de medicina 
muncii  
 

20ălei/persoan  

15. SC Lotus SA  - contract nr. 
104/30.09.2015 –valabil 30.09.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

Tarif/examinare 

16. Liceul cu Program Sportiv- Act 
Adiționalănr.ă1ălaăContractulă
34/12.09.2014ă,ăprelungireăpân ălaă
15.09.2016, AA nr.30/30.08.2016- 
valabil 15.09.2017 

Transport medicalizat  
iăserviciiădeă

medicalizat 

521,83 lei/ 4 h 30 
min 

 

17.   Contract nr. 3887/09.03.2016 –
AJOFM GORJ –valabil 31.12.2016 
 

Servicii de medicina 
munciiă iăanalizeă
medicale 

10.125 lei 

18. Contract 781/CEOSE/21.03.2016 –
încheiat cu CEO pentru sucursalele 
energetice din cadrul CE Oltenia- 
valabil 31.01.2017 

Servicii de medicina 
muncii- control medical 
periodic  

180.936,90 lei 

19 CS Energia Tg-Jiu – Contract 41 / 
15.10.2014,ăvalabilăpân ălaă
30.04.2015, prelungit prin AA 
67/30.04.2015 , valabil 30.04.2016, 
prelungit AA 11/29.04.2016 valabil 
12 luni 

Serviciiăambulanț ăăcuă
asistentămedicală iă
ambulanțier 

350 lei / 
solicitare/3ore 

20 Clinica Polisano – Contract nr. 
15/07.06.2016, valabil 12 luni 

Control medical 
periodic 

Tarif/examinare/n
r. persoane 

21 SC Colinni Lavori  -Act Aditional 
nr.18 la Contractul 173/10.07.2014, 
valabilăpân ălaă10.08.2016 

Servicii de medicina 
muncii 

Tarif/examinare 

22  SC Medsana Vest SRL – Contract nr. 
22/04.08.2016 –valabil 04.08.2017 

Servicii de medicina 
muncii 

Tarif/examinare 

           
     În perioada 01.09.2016-30.09.2016,ă societateaă şi-aă îndeplinită ă înă termeneă obligaţiileă

contractualeăşiăachitatăobligaţiileă ăc treăbugetulăstatuluiăşiăasigur rileăsocialeă ă ădeăstată laă

timp.ăăă ăPrincipaliiăindicatoriăînregistraţiădeăSCăMedservăMinăSA, la data de 30.09.2016 

suntăprezentaţiămaiăjos: 

I. Perioada 01.09.2016-30.09.2016  

 Venituri totale 01.09. 2016-30.09.2016 = 352,60 mii lei 

 Cheltuieli  totale 01.09.2016-30.09.2016  =297,50 mii lei 

 Cifra de afaceri 01.09.2016-30.09.2016  =349,80 mii lei 
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II. Perioada 01.01.2016 -30.09.2016  

 Venituri totale  01.01.2016-30.09.2016 =2.486,80 mii lei  

 Cheltuieli totale  01.01.2016-30.09.2016= 2.564,70 mii lei 

 Cifra de afaceri 01.01.2016-30.09.2016  =2.462,80 mii lei 

     Avândă înă vedereă ace tiă indicatoriă precumă iă modul de punctare a indicatorilor de 

performanț ăasumațiăprinăcontractulădeămandatăăanex mălaăprezentulăraportăobiectiveleă

iăcriteriileădeăperformanț ăpentruăperioadaăă01.09.2016ă-30.09.2016ă iăpentruăperioadaă

01.01.2016-30.09.2016. 

     Documenteleăata ateălaăprezentulăraportăăsuntăurm toarele:ă 

 Obiectiveă iă criteriiă deă performanț ă pentruă perioadaă 01.09.2016-30.09.2016, 

conformăăanexeiă1.1ă iăcumulatăpentruăperioadaă01.01.2016-30.09.2016 conform 

anexei 1.2; 

 Valoareaăindicatorilorădeăperformanț ăpentruăperioada 01.09.2016-30.09.2016ă iă

01.01.2016-30.09.2016, conform  anexei 2. 

 
 

         DirectorăExecutiv,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăContabilă ef,ăăăă 

          POPăGavril ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăVIA UăăDan 

 

                                                                          Compartiment financiar-contabilitate, 

                                                                                      PUP ZANăăăLiliana 

 


	2 .Obiectul principal de activitate

