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Consiliul de Administraţie – CA 

 

 

Nota privind membrii SC MEDSERVMIN SA 
 

 

Subiect: numarul de membrii si remuneratia acestora in cadrul  Consiliului de 

Administratie  

 
 

Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 15 din 18.07.2016, respectiv art. 8 : 

,,Consiliul de Administraţie avizează documentele: Plan de Restructurare, Reorganizare şi 

Eficientizare pe anul 2016, Organigramă şi Stat de funcţii, Plan de disponibilizare prin concediere 

individuală pe anul 2016, astfel: 

- în conformitate cu modificările / completările discutate în cadrul şedinţei, respectiv 

menţionate în Procesul verbal al şedinţei; 

- din punct de vedere al naturii acestora – doar elementele care ţin de competenţa 

Consililui de Administraţie; 

- din punct de vedere al necesităţii, oportunităţii, realităţii, exactităţii şi legalităţii  datelor 

prezentate in cadrul acestor materiale – aceste aspecte sunt în responsabilitatea conducerii 

executive.’’ 

In acest context, in materialul intocmit de conducerea executiva ,,Nota privind organigrama 

şi Statul de funcţii al SC MEDSERVMIN SA’’ regasim formularea: ,,Pentru reducerea 

cheltuielilor se propune de asemenea  reducerea numarului de membrii din consiliul de 

administratie de la un numar de 5 la un numar de 3 conform Legii nr.111/2016 pentru aprobarea si 

modificarea OUG 109/2011 sau reducerea cuantumului indemnizatiilor CA,AGA,cenzori .’’  In 

conformitate cu actul constitutiv al societatii, acest aspect nu este de competenta Consiliului de 

Administratie – motiv pentru care in cadrul sedintei respective, din componenta acestui 

material au facut obiectul avizarii  doar aspectele care tin de competenta Consiliului de 

Administratie, in acest sens fiind formulat cu art. 8 din Hotararea Consiliului de 

Administratie nr. 15 din 18.07.2016. 

 

Totusi, consideram necesar si oportun sa redam succint aspectele care indreptatesc Consiliul 

de Administratie sa considere ca actualul numar de membri (respectiv 5) este optim pentru 

administrarea societatii. 

  

Astfel, avand in vedere: 

 mentiunile din documentatia de selectie a membrilor actualului consiliu de administraţie 

referitoare la necesitatea numarului de membri din componenta acestuia-respectiv 5 

membri; 

 

 anterior reconfirmarii/numirii membrilor actualului Consiliul de administraţie, numarul 

de membrii din componenta acestuia este format din 5 persoane de cel putin trei ani de 

zile (din care 2 medici)   
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 prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la : 

 

o desemnarea membrilor consiliului de administraţie de catre adunarea 

generală a acţionarilor: 
 
,,  Art. 29. -   (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a 

acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.’’ 

 

o numarul membrilor consiliului de administraţie: 
 

  ,,Art. 28. -   (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de 

administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în 

îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau 

condus.’’   

                  (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau 

financiar de cel puţin 5 ani.’’ 

 

o remuneratia membrilor consiliului de administraţie: 
 

   ,, Art (37) -(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).   

   (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de 

supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o 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.   

   (3) 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).   

   (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.   

   (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 
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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. ’’, 

 

consideram necesar si oportun ca actualul numar de membri ai Consiliului 

de Administratie (respectiv 5)  este optim pentru administrarea societatii, acestia 

fiind reconfirmati/numiti astfel:  
 

1.Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 01.02.2016: 

-se reconfirma in functia de membru al CA urmatorii: Lavinia Cosneanu, Gheorghe Neata,  Viorel 

Stanoiu; 

-se aproba modelul contractului de administratie care se va incheia cu membrii CA numiti in urma 

aplicarii metodei votului cumulativ; 

-se imputerniceste reprezentantul CE Oltenia in AGA Societatii  sa semneze contractele de 

administratie care se vor incheia intre societate si administratorii alesi prin metoda votului 

cumulativ, pe o perioada de 4(patru) ani. 

 

2.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 

PÎRCĂLĂBOIU,  

-se împuterniceşte reprezentantul CE Oltenia în AGA Societăţii să semneze contractul de 

administraţie care se va încheia între societate şi dna. Lucreţia PÎRCĂLĂBOIU, 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. 

 

3.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. 

 

Avand in vedere cele prezentate, supunem spre informare Adunării Generale a 

Acţionarilor aspectele mai sus mentionate din care rezulta necesitatea si oportunitatea  

actualului numar de membri ai Consiliului de Administratie (respectiv 5) – acesta fiind 

considerat optim pentru administrarea societatii. 
 

 

Consiliul de Administraţie:  

 Lavinia COSNEANU –preşedinte; 

 Domnul Viorel STĂNOIU –membru; 

 Domnul Gheorghe NEAŢĂ –membru; 

 Doamna Lucreţia PÎRCĂLĂBOIU –membru; 

 Domnul Constantin ENEA – membru. 

 

 

 

 

Registru CA 

NR. 486 /18.07.2016 

 


