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1. Prezentareaăsociet ii 

      S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în  str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu,  

jude ulăGorjăesteăoăsocietateăcomercial ăpeăac iuni,ăînfiin at ăprinăexternalizareaăactivit iiăă

de asisten ămedical ăcontinuaăşi de urgen ă  din cadrul fostei S.N.L.  Oltenia S.A. Tg-

Jiu,  la data de 12.08.2002, având la data de 31.12.2014 un capital social  de 630.000  lei,  

dinăcareăînănatur ă107.500ăleiăşiăînănumerară522.500ăleiăăreprezentândăăunănum rătotalădeă

6.300ăac iuniăcuăoăvaloareănominal ădeăăă100ălei/ăac iune. 

 

1.1. Ac ionariat 

   Participareaăac ionarilorălaăcapitalulăsocialăalăsociet iiăseăprezint ădup ăcumăurmeaz :

 1.ăSOCIETATEAăCOMERCIAL ăCOMPLEXULăENERGETICăOLTENIAăSA,   

de ine aport la capital 612.500 lei, reprezentând 6.125 ac iuniă aă 100ă leiă fiecare,ă avândă

cotaădeăparticipareălaăbeneficiiăşiăpierderiă97,22%. 

    2. FEDERA IAăNA IONAL ăMINEăENERGIE,   de ine aport la capital 2.500  lei, 

reprezentând 25 ac iuni,ă cuă valoareaă deă 100ă leiă fiecare,ă având cota de participare la 

beneficiiăşiăpierderiădeăă0,395ă%. 

    3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, de ine aport la capital 2.500  

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

beneficiiăşiăpierderiădeă0,395ă%. 

   4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, de ine  aport la capital 2.500 lei, 

reprezentând 25ă ac iuni,ă cuă valoareaă de 100 lei fiecare, având cota de participare la 

beneficiiăşiăpierderiădeă0,395ă%. 

   5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA, de ine aport la capital 2.500 lei, 

reprezentândă 25ă ac iuni,ă cuă valoareaă deă 100ă leiă fiecare,ă avândă cotaă deă participareă laă

beneficiiăşiăpierderi de 0,395 %. 

  6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIU A, de ine aport la capital 1.300 lei,  

reprezentând 13ă ă ac iuni,ă cuă valoareaă deă 100ă ă leiă fiecare,ă ă avândă cotaă deă participareă laă

beneficiiăşiăpierderiădeă0,21ă%. 
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    7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, de ine aport la capital 1.200 lei,  

reprezentând 12ă ac iuni,ă cuă valoareaă deă 100ă ă leiă fiecare, având cota de participare la 

beneficiiăşiăpierderiădeă0,20ă%. 

   8. SINDICATUL SLARIA ILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., de ine  aport la 

capital 5.000 lei,  reprezentând 50 ac iuni,ăcuăvaloareaădeă100ăăleiăfiecare,ăavândăcotaădeă

participareălaăbeneficiiăşiăpierderiădeă0,79ă%. 

 

1.2. Obiectul de activitate 

   Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ Alteăactivit iă

referitoareă laă s n tateaă uman ”, societateaă desf şurândă şiă alteă activit iă secundare,ă

precum: 

  Activit i de psihologia muncii şi organiza ional ; 

  Activit i de psihologia în transporturi; 

  Activit i de psihologiaăap r riiăşiăsiguran eiăna ionale; 

  Activit iădeăfizic ămedical ; 

  Activit i de fiziokinetoterapie; 

  Activit i de  transport medicalizat  prespitalicesc; 

   Activit iădeăcultur ăfizic ămedical ; 

 Activit i de asisten ăămedical ăspecializat ă– control medical periodic; 

  Activit i de asisten ămedical ădeăîngrijiriălaădomiciliu. 

 În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015,ă activitateaă societ iiă aă urm rită efectuareaă deă

serviciiă cuă eficien ă economic ă ridicat ,ă deă calitateă şiă careă s ă satisfac ă cerin eleă

beneficiarilor. Activitateaă societ iiă seă desf şoar ă atâtă înă jude ulă Gorj,ă câtă şiă înă jude eleă

VâlceaăşiăMehedin i,ăfiindăstructurat ăşiăorganizat ăteritorialăînăfunc ieădeăbeneficiari. 

Peă lâng ăComplexulăEnergeticăOlteniaăSA,ă înă calitateă deă clientă tradi ional,ă societateaă

colaboreaz ăşiăcuăalteăinstitu ii 

 Anima Speciality Medical Services 

 CasaădeăAsigur riădeăS n tateăGorj 

 Clubul Sportiv  Pandurii Lignitul  
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1.3 . Prezentarea activelor societ ii 

Societatea de ine la data de 31.12.2015 în patrimoniuăurm toarele active: 

a. Active imobilizate                 1.105.653 lei 

- Imobiliz riănecorporaleă          21.400 lei  

 - Imobiliz riăcorporaleăăăăăăăăă1.084.253 lei   

b. Active circulante               1.525.031 lei 

 - Stocuri                                     40.072 lei  

 - Cas ăşiăconturiălaăb nciăăăăăăăăă161.777 lei 

 - Crean e                               1.323.182 lei   

 

1.4. Resurse Umane 

            

Num rulă deă salaria iă la  31.12.2015, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 119 

 salaria i,ădinăcare:ăinăactivitateă115ăăsalariatiăsiăcuăcontractădeămuncaăsuspendată4ăsalariati. 

           Evolu iaă num ruluiă totală deă salaria iă cuă contractă – numar total lunar de salariati pe 

perioada cumulata  de la  01.01.2015 – 31.12.2015,ă respectivă deă laă 135ă salaria iă laă 115ă

salaria iă seă justific ă astfel:ă intrariă ină maternitate,ă iesiriă prină externalizareaă personalului din 

zonaăBerbestiăsiăconcediuăfaraăplat . 

          Evolu iaănum ruluiămediuădeăsalaria iă afla iă înăactivitate  pe perioada cumulata de la 

01.01.2015 la 31.12.2015 respectiv de la 124  salaria iă laă 117 salaria iă seă justific ă prină

externalizarea personalului din zona Berbesti, prin incetare contract individual de munca si 

concediuăfaraăplat . 

          Pondereaă personaluluiă peă structuraă deă organizareă aă societ ii,ă înă num rulă totală deă

salaria iăesteăprezentat ăînătabelulădeămaiăjos: 
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Nr. 
Crt 

Structuraăfunc ional ă Unitateădeăm sur  
Nr. 
personal la 
31.12.2015 

Ponderea în total 
personal (%) 

1 Personal de conducere 
nr. pers. prezent 

 
 

3 2,52 

2 Perosnal Tesa  + operativ sediu 
nr. pers 
prezent 

17         14,29 

3 
Compartiment zonal Tg-Jiu, 
Rovinari,Vâlceaăşiăpsihologică 

nr. pers 
prezent 

48 40,34 

4 
Compartiment zonal  Motru, 
Jil ,ăMehedințiășiăpsihologic 

nr. pers 
prezent 

47 39,50 

5 
Detaşati,ăconcediuăcreștereă
copil,ăconcediuăf r ăsalariu 

nr. pers. 4 3,36 

  Total   119 100 
 

Înă ceeaă ceă priveşteă analizaă productivit iiă munciiă şiă aă câştiguluiă mediuă realizată laă

nivelul S.C.  Medserv Min S.A. în  perioada 01.01.2015-31.12. 2015ă situa iaă seă prezint ă

astfel: 

Mii lei 

 Venituri din 
exploatare 

Num ră
mediu 
personal Fond salarii 

Câştigămediuălunar 
(determinat pe baza 
cheltuielilor de 
natura salariala) 

Productivitatea 
muncii 

P R P R P R P R P R 
4.034 4.010 124 117 2.421 2387 1.598 1.670 33 34 

   

 

 2. ConsiliulădeăAdministra ie 

2.1. ConsiliulădeăAdministra ie 

 MembriiăConsiliuluiădeăAdministra ieăsuntăaleşiăînăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor,ă

legalăconvocat ăşiăconstituit ăconformăcerin elorălegaleăprev zuteădeăLegeaănr.31/1990ăşiăînă

actulăconstitutivăactualizatăalăsociet ii. 

 La data emiterii prezentului raport, auăfostămodific riăînăcomponen aăConsiliului de 

Administra ieă fa ădeăsfârşitul anului 2015. În  perioada 01.01.2015-31.12.2015, Consiliul de 

Administra ie şi-aădesf şuratăactivitateaăcuăurm toriiămembrii: 
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- Cosneanu Lavinia – presedinte  

- Nea ăGheorgheăăă- membru 

- St noiuăViorelăă– membru  

- Pantelimon Manta   - membru 

- Borcan Marius - membru 

 Mai mult, Consiliul de Administra ie şi-aădesf şurat activitatea cu membrii mai sus 

mentionati pana la 01.02.2016-data de la care  Consiliul de Administra ie are urmatoarea 

componenta:   

- Cosneanu Lavinia – membru  

- Nea ăGheorghe   - membru 

- St noiuăViorelăă– membru  

  

 2.2. Acteădeănumire/revocareăemiseădeăc treăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor 

 Doamna Cosneanu Lavinia  -  aăfostănumit ăămembruăînăăConsiliulădeăAdministra ie 

al S.C. Medserv Min S.A., prin Hot râreaăAdun riiăGenerale Ordinare aăAc ionarilorănr.ă1 

din data de 21.02.2013 şi preşedint ăaăConsiliuluiădeăAdministra ieăprinăHot râreaăAdun riiă

Generale Ordinare a Ac ionarilor nr. 10 din data de 21.07.2014.  

 DomnulăSt noiuăViorelă- a fost numit membru în Consiliul de Administra ieăalăS.C.ă

Medserv Min S.A.,ă prină Hot râreaă ă Adun riiă Generaleă aă Ac ionarilor nr. 4 din data de 

29.10.2012 . 

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

S.C. Medserv Min S.A. prinăHot râreaăAdun riiăGeneraleăăOrdinare a Ac ionarilor nr. 3 din 

data de 03.04.2014. 

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

Medservă ăMinăS.A.ăprinăHot râreaă ăAdun riiăGeneraleăOrdinareă aăAc ionarilor nr.  10 din 

data de 21.07.2014. 

 Domnul Nea ăGheorghe – a a fost numit membru în Consiliul de Administra ie al 

S.C.ăMedservăăMinăS.A.ăprinăHot râreaăăAdun riiăGeneraleăOrdinareăaăAc ionarilor nr.  10 

din data de 21.07.2014. 

2.3. ComiteteăconsultativeăînăcadrulăConsiliuluiădeăAdministra ie 

În cadrul Consiliuluiă deă Administra ieă ală S.C.ă Medserv Min S.A. in perioada 

01.01.2015-31.12.2015 suntă constituiteă şiă func ioneaz ă dou ă comiteteă consultative - 
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Comitetul de nominalizare şi remunerare  şi  Comitetul de audit,  în conformitate cu 

prevederile art. 34 alin.ă4ădinăOrdonan aădeăUrgen ănr.ă109ă/ă2011ăcuămodific rileăulterioareă

respectivăcomitetulădeănominalizareăşiăremunerareăşiăcomitetulădeăaudit.ă 

Comiteteleămen ionateăauăfostăconstituiteăprinăhot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă

21 din data de 11.08.2014. 

 Comitetulădeănominalizareă şiă remunerare esteăunăcomitetăpermanent,ă cuă func ieă

consultativ ,ă constituită înă cadrulă Consiliuluiă deă Administra ieă şiă areă atribu iiă deă evaluare,ă

consultareăşiăelaborareădeăpropuneriă înădomeniulănominaliz riiămembrilorăpentruă func iiădeă

conducere,ăprecumăşiăaăremuner riiăacestora. 

Atribu iileă Comitetuluiă deă Nominalizareă şiă Remunerareă suntă reglementateă deă art.ă 34ă

alin.2ădeăc treăprevederileăOrdonan eiădeăUrgen ănr.ă109ă/ă2011ăcuămodific rileăulterioare,ăiară

la constituire au fostăprev zuteăurm toareleăatribu iiăprincipale: 

1.ăidentificareaăcriteriilorăşiăobiectivelorăprivindăoriceăschemeădeăremunerareăpeăbazaădeă

performan ă(bonusuri,ăcomisioane,ăalteăbeneficiiăfinanciareăînăafaraăsalariului)ăpentruădirectoriă

/ directori executiviăşiăpersonal,ăfiindăautorizatădeăc treăConsiliulădeăAdministra ieăs ăsoliciteă

oriceăinforma iiăpeăcareăleăconsideraănecesareăînăscopulăîndepliniriiăatribu iilorăsale; 

2.ăurm rireaăcorel riiăremunera iilorăpropuseăcuăperforman ăpeătermenămediuăşiălung; 

3.ănominalizareaădeăcandida iăpentruăposturileădeăconducereă(membriiăaiăConsiliuluiădeă

Administra ie,ăDirector); 

4.ă identific ăcriteriiădeăselec ieăcareă includ,ăcelăpu in,ădarăf r ăaăseă limitaă laăaceasta,ăoă

experien aă relevant ă înă consultan ă înă managementă şiă înă activitateaă deă conducereă aă unoră

întreprinderiăpubliceăoriăsociet iădinăsectorulăprivat; 

5.ăformuleaz ăpropuneriăpentruăfunc iileădeăadministrator; 

6.ă elaboreaz ă şiă propuneă Consiliuluiă deă Administra ieă proceduraă deă selec ieă aă

candida ilorăpentruămembriiăCAăşiăpentruă func iaădeădirectorăsauăpentruăoriceăalteă func iiădeă

conducere; 

7.ărecomand ăConsiliuluiădeăAdministra ieăcandida iăprivindăfunc iileădeămembrii; 

8.ăasist ăConsiliulădeăAdministra ieăînăîndeplinireaăatribu iilorăpropriiădeăsupraveghere,ă

analiz ăşiăevaluareăaăpoliticilorădeăpersonalăraportateălaăcondi iileăactualeădeăpeăpia aăfor eiădeă

munc ăspecific ăactivit iiăsociet ii; 

9.ăidentific ăcriteriiăşiăobiectiveănecesareăîntocmiriiăschemeiădeăremunerareăpeăbaz ădeă

performan ; 
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10.ăelaboreaz  politica de remunerare pentru Director; 

11.ă solicit ă Consiliuluiă deă Administra ieă s ă supun ă aprob riiă A.G.A.ă politicaă deă

remunerare,ă aplicabil ă înă stabilireaă remunera ieiă membriloră Consiliuluiă deă Administra ie,ă

justificat ă înă raportă deă îndatoririleă specifice,ă atribu iileă acestoraă înă cadrulă unoră comiteteă

consultative,ănum rulădeăşedin e,ăobiectiveleăşiăcriteriileădeăperforman ăstabilite; 

12.ă înă scopulă îmbun t iriiă cunoştin eloră privindă activitateaă societ iiă şiă aă actualiz riiă

permanenteă aă competen eloră profesionaleă aleă Directorului,ă elaboreaz ă inform riă necesareă

acestoraăînăprocesulăaplic riiăcelorămaiăbuneăpracticiădeăguvernan ăcorporativ ; 

13.ă elaboreaz ă şiă prezint ă A.G.A.ă careă aprob ă situa iileă financiareă anuale,ă ună raportă

anuală cuă privireă laă remunera iileă şiă alteă avantajeă acordateă directorilor,ă înă cursulă anuluiă

financiar; 

14.ăînainteaz ătrimestrialăConsiliuluiădeăAdministra ieărapoarteăasupraăactivit ii. 

ComitetulădeăNominalizareăşiăRemunerareăesteăformatădinătreiămembriiăaiăConsiliuluiă

deăAdministra ie. 

Comitetul de Nominalizareă şiă Remunerareă aveaă laă dataă deă 31.12.2015 componen aă

stabilit ăprinăhot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă21  din data de 11.08.2014, respectiv:  

Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon,ăSt noiuăViorel.   

 Comitetul de audit esteăunăcomitetăpermanentăşiăindependent,ăconstituităînăcadrulă

Consiliuluiă deă Administra ie,ă avândă rolulă deă aă asistaă Consiliulă deă Administra ieă ală S.C.ă

Medserv Min  S.A.ă înă îndeplinireaă responsabilit iloră propriiă deă supraveghereă pentruă

procesul de raportare financiar ,ă raportareă deă management,ă sistemulă controluluiă intern,ă

procesulă deă audit,ă şiă procesulă organiza ională deă monitorizareă aă conformit iiă cuă legile,ă

regulamenteleăşiăcodulădeăconduit .ă 

Atribu iileă Comitetuluiă deă Audită suntă reglementateă deă art.ă 34ă alin. 3ă Ordonan a de 

Urgen ănr.ă 109/2011ă cuămodific rileă ulterioare,ă precumă şiă cuă celeă prev zuteă deă art.ă 47ă din 

Ordonan aă deă Urgen ă nr.ă 90/2008ă cuă modific rileă ulterioare,ă iară laă constituireă auă fostă

prev zuteăurm toareleăatribu iiăprincipale : 

1. supraveghereaăactivit iiădesf şurateădeăauditoriiăinterniăşiăauditoriiăfinanciari; 

2.ă înaintareaă spreă avizareă Consiliuluiă deă Administra ieă aă propuneriloră privindă

nominalizareaă auditoruluiă financiară extern,ă ă urmândă caă nominalizareaă s ă fieă supus ă spreă

aprobareăAdun riiăGeneraleăaăAc ionarilor; 
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3.ă revizuireaă şiă aprobareaă sfereiă deă cuprindereă aă auditului,ă precumă şiă frecven aă

angajamentelor de audit; 

4.ăasigurareaă rela ieiăcuăauditorulă financiarăală societ ii,ă înă sensulăprimiriiăplanuluiădeă

audită şiă analizareaă constat riloră şiă recomand riloră acestuia,ă precumă şiă aleă altoră organeă deă

supraveghereăşiăcontrolădinăafaraăsociet ii; 

5.ăverificareaăşiămonitorizareaăindependen eiăauditorului; 

6. primireaă rapoarteloră deă audit,ă analizareaă şiă avizareaă periodic ă aă constat riloră şiă

recomand riloră audituluiă internă cuprinseă înă rapoarteleă deă audită intern,ă precumă şiă elaborareaă

planurilor pentru implementarea acestora; 

7.ăformulareaădeărecomand riăc treăConsiliulădeăAdministra ieăînădomeniulăcontroluluiă

intern,ăaudituluiăinternăşiăauditului financiar; 

8.ămonitorizareaăprocesuluiădeăraportareăfinanciar ; 

9.ămonitorizeaz ăeficacitateaăsistemelorădeăcontrolă intern,ădeăaudită intern,ădup ăcaz,ăşiă

deămanagementăalăriscurilorădinăcadrulăsociet iiăcomerciale; 

10. monitorizarea auditului statutar al situa iiloră financiareă anualeă şiă ală situa iiloră

financiare anuale consolidate. 

Comitetul de Audit este de asemenea constituit dintr-ună num ră deă treiă membriiă aiă

ConsiliuluiădeăAdministra ie. 

Comitetul de Audit avea la data de 31.12.2015ă componen aă stabilit ă prină hot râreaă

Consiliuluiă deă Administra ieă nr.ă 21ă ă dină dataă deă 11.08.2014,ă respectiv:ă Cosneanu Lavinia, 

Nea ăGheorghe, Borcan Marius. 

 

3.ăPlanulăanualădeăinvesti ii 

           Planul de Investi ii pe anul  2015 a fost avizat de Consiliul de Administra ie prin 

Hot râreaănr.ă1ădinădataădeă19.01.2015ăşi aprobatădeăc treăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor 

prin Hot râreaănr.ă4 din data de 06.07.2015 

Înă ceeaă ceă priveşteă programulă deă investitiiă ă laă nivelulă S.C.ă ă Medservă Mină S.A.ă in 

perioada ianuarie-decembrie 2015 situa iaă seă prezint ă astfel:ă societatea a avut aprobat un 

programădeăinvesti iiăînăvaloareădeă117ămiiălei.ăGradulădeărealizareăalăacestuiăprogramăaăfostă

de 100 %.  

Principaleleărealiz riăînăanulă2015ăauăconstatăîn: 
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- achizi iaăuneiăcentraleătermiceănecesar ăînc lziriiăspațiilorăaferenteăcabinetelorămedicaleădeă

laăsediulăsociet țiiășiăaămaterialelorădeălaăparterulăsociet țiiăînăsum ădeă4,6ămiiălei; 

-achizițiaăunuiă antivirusăpentruă rețeauaădeă calculatoareădeă laă sediulă societ țiiă înă sum ădeă1ă

mie lei; 

Ramburs rileă deă rateă pentruă celeă dou ă ambulanțeă achiziționateă înă sistemă deă leasingă

financiarăînăsum ădeă111,2ămiiălei. 

 

4. Sinteza înăordineăcronologic ăaăprincipalelorăhot râriăluateădeăConsiliului de 

Administra ieă 

4.1. Graficulăşedin elorăConsiliuluiădeăAdministra ieă 

 

Graficulăşedin elorăConsiliului deăAdministra ieădesf şurateăăînă perioada 01.01.2015-

31.12.2015,ăseăprezint ătabelarăastfel: 

 

Nr. crt. Dataăşedin ei Num rulăhot râriiăConsiliuluiădeă

Administra ie 

1 19.01.2015 Hot râreaănr.ă1/19.01.2015 

2 02.02.2015 Hot râreaănr.ă2/02.02.2015 

3 24.02.2015 Hot râreaănr.ă3/24.02.2015 

4 16.03.2015 Hot râreaănr.4/16.03.2015 

5 20.03.2015 Hot râreaănr.ă5/20.03.2015 

6 27.03.2015 Hot râreaănr.ă6/27.03.2015 

7 07.04.2015 Hot râreaănr.ă7/07.04.2015 

8 21.04.2015 Hot rârea nr. 8/21.04.2015 

9 27.04.2015 Hot râreaănr.ă9/27.04.2015 

10 27.05.2015 Hot râreaănr.ă10/27.05.2015 

11 16.06.2015 Hot râreaănr.ă11/16.06.2015 

12 06.07.2015 Hot râreaănr.ă12/06.07.2015 

13 04.08.2015 Hot râreaănr.ă13/04.08.2015 

14 11.08.2015 Hot rârea nr. 14/11.08.2015 

15 27.08.2015 Hot râreaănr.ă15/27.08.2015 
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16 15.09.2015 Hot râreaănr.ă16/15.09.2015 

17 24.09.2015 Hot râreaănr.ă17/24.09.2015 

18 25.09.2015 Hot râreaănr.ă18/25.09.2015 

19 29.10.2015 Hot râreaănr.ă19/29.10.2015 

20 18.11.2015 Hot rârea nr. 20/18.11.2015 

21 26.11.2015 Hot râreaănr.ă21/26.11.2015 

22 07.12.2015 Hot râreaănr.ă22/07.12.2015 

23 29.12.2015 Hot râreaănr.ă23/29.12.2015 

24 29.12.2015 Hot râreaănr.ă24/29.12.2015 

 

 

4.2. ActivitateaăConsiliuluiădeăAdministra ie (hot râri) 

 

 Membriiă Consiliuluiă deă Administra ie s-au întrunit în  perioada 01.01.2015-

31.12.2015 pentruăăunănum rădeă  18 şedin e,ă înăcadrul c roraăauăadoptatăhot râriădup ăcumă

urmeaz : 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă1 din data de 19.01.2015 

-  Membrii Consiliului de Administra ie îşi însuşesc ,, Planul de Adimistra ie al S.C.  

MEDSERV MIN S.A.  pentru perioada 2014-2016’’ urmândă aă fiă revizuită dup ă

aprobarea Bugetul şi Cheltuieli pentru anul 2015.  

-  Avizeaz ă,,ăProgramădeăinvesti iiăpentruăanulă2015ă’’ăurmând a fi înaintat la Adunarea 

General ăaăAc ionarilor pentru aprobare.  

-   Aprob ă,,ăProgramulădeăachizi ii pentru anul 2015,,. 

-  Avizeaz ămodific rileădină,,ăOrganigram ’’ şi ,, Stat de func ii’’ urmând a fi înaintate 

laăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor pentru aprobare.  

-  Avizeaz ă ,, Proiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul  2015’’, urmând a fi 

înaintatălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor. 

 -   Aprob ăăfişa de post   pentru postulă,,ăMedicăDirectorăAdjunct’’  

 -  Aprob ădeăprincipiuăcriteriileăşi obiectivele de performan ăaleădirectoruluiăexecutiv,ă
pân ă laă aprobareaădeă c treăministeră alăBugetuluiădeăVenituriă şi Cheltuieli pentru anul 
2015. 
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 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.2 din data de 02 .02.2015 

- Membrii Consiliului de Administra ie  iau act de referatul nr. 718/30.01.2015 şi 

dispunăconduceriiăexecutiveăs ăfac ădemersurileălegaleăînăvedereaărelu riiăînregistr riiălaă

Oficiul RegistruluiăComer ului de peălâng ăTribunalulăGorj aămodific rilorăînăăstructuraă

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

- Membrii Consiliului de Administra ie  iau act de Referatul nr. 712/30.01.2015 şi 

dispună conduceriiă executivă s ă fac ă demersurileă legaleă pentruă recuperareaă deă laă

persoaneleă r spunz toareă aă sumeloră indicateă înă Raportulă deă inspec ie economico-

financiar ăalăServiciului ANAF- Compartimentul Gorj din decembrie 2014. În cazurile 

în care s-a contestat procesele – verbale de contraven ieă seă vaă adoptaă oă hot râre,ă

ulterior, când instan a se va pronun a asupra plângerilor contraven ionale. 

- Membrii Consiliului de Administra ieă iauă actă ă deă ă m surileă dispuseă deă c treă

Departamentul de Control Intern al CEO în anul 2014 şiădispunăconduceriiăexecutiveăs ă

leăduc ălaăîndeplinire. 

- Membrii Consiliului de Administra ieă iauă actă deă stadiulă implement riiă m suriloră

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

nr. 2417/2013 şiădispunăconduceriiăexecutiveăducereaălaăîndeplinireăaătuturorăm surilor. 

-  Aprob ălaăAnexaă,,ăObiectivele şi criteriile de performan ăale directorului executiv al 

S.C. MEDSERV MIN S.A.’’,  Chestionarulă deă m surareă aă graduluiă deă satisfac ie a 

beneficiarilor de servicii furnizate. 

-  Membrii Consiliului de Administra ie iau act de ac iunile în instan ă înă care S.C. 

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

s ăfac ădiligen ele necesare  pentru accelerarea solu ion riiălitigiilor. 

- Membrii Consiliului de Administra ie iau act de stadiul negocierii Contractului 

ColectivădeăMunc . 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.3ădin data de 24 .02.2015 

-  ConsiliulădeăAdministra ieăamân ădiscutareaăpunctului 1 deăpeăordineaădeăzi,ăpân ălaă

primireaăr spunsuluiădeălaăOficiulăRegistruluiăComer uluiădeăpeălâng ăTribunalulăGorj,ă

laăsolicitareaăînaintat ădeăc treăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A. 

 -  Consiliulă deă Administra ieă îşiă însuşeşteă Raportul Comitetului de  Nominalizare şi 

Remunerare pe anul 2014 cuă privireă laă remunera iileă acordateă administratorilor,ă
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remunera iaăşiăalteăbeneficiiăacordateădirectoruluiăexecutivădeălaăS.C.ăMEDSERVăMIN 

SA. 

  - ConsiliulădeăAdministra ieădecideăcaăselec iaămembrilorăConsiliuluiădeăAdministra ieă

şiă a directoruluiă executivă ală S.C.ă MEDSERVă MINă S.A.ă înă condi iileă prev zuteă deă

O.U.G. nr. 109/2011 s ă fieă realizat ă cuă asisten aă unuiă expertă independentă specializată

persoan ă fizic ă sauă juridic  specializat ă înă recrutareaă resurselorăumaneă înăprocesulădeă

evaluare.ă Directorulă executivă ală societ ii vaă luaă toateă m surileă pentruă elaborareă

„Normă Procedurală Internă de achizi ie servicii de consultan ă pentru recrutare şi 

selec ie a membrilor Consiliului de Administra ie şi a directorului executiv al 

societă ii" pân ălaădataădeă16.03.2015. 

- Consiliulă deăAdministra ieă aprob ă Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pe anul 2015. 

-  Consiliul de Administra ie  aprob   posibilitatea  aprovizion rii  în anul 2015 cu  10% 

mai  mult  medicamente  şiă  materiale  sanitare,  decât  dotarea  minim ăobligatorieă

conformăMinisteruluiăS n t ii şiăFamilieiăOrdinănr.153ădină26ăfebruarieă2003,ăpentruă

cabinetele medicale, puncteleă sanitare,echipajeleă deă interven ieă şiă cabineteleă deă

medicinaă muncii,ă peă fiecareă component ă specificat ă în baremă şiă rectificareaă înă

consecin ăaăprogramuluiădeăachizi ii,ăcuăcondi iaăîncadr riiăînăBugetuluiăde Venituriăşiă

Cheltuieli pentru anul2015. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ă78%ăgradulădeărealizareăaăcriteriilorăşiăobiectiveloră

de performan ăstabiliteăprinăcontractulădeămandatănr.ă892ă/ă24.07.2014ăcuămodific rileă

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

pentru perioada 24.07.2014 - 31.12.2014 directorul executiv este remunerat lunar cu 

78% din salariul stabilit prin contractul de mandat. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ie nr. 4  din data de  16.03.2015  

 - ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNota de informare privind analiza demersurilor 

legale în vederea reluării înregistrării la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă 

Tribunalul Gorj, aă modific riloră înă structuraă deă conducereă aă societ iiă şiă dispuneă

conducerii executive continuarea demersurilor. 

 -  Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notaă deă informareă referitoareă laă "Norma 

Procedurală Internă privind - Achizi ia de servicii referitoare la recrutarea şi selec ia 
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membrilor Consiliului de Administra ie şi a Directorului Executiv la S.C. MEDSERV 

MIN S.A. " 

 - ConsiliulădeăAdministra ieămandateaz ăComitetulădeăNominalizareăşiăRemunerareădină

cadrul Consiliuluiă deă Administra ieă ală S.C.ă MEDSERVăMINăS.A.,ă pentruă întocmireaă

documenta ieiă deatribuireă (caietă deă sarcini,ă fişeă deă date,ă proiectă deă contract etc.) în 

vedereaă derul riiă proceduriiă de achizi ieă pentruă încheiereaă unuiă contract  având ca 

obiect  "Servicii  de recrutare şi selec ie personal de conducere  la S.C. MEDSERV 

MIN S.A. " 

- ConsiliulădeăAdministra ieămandateaz ăconducereaăexecutiv ăaăS.C. MEDSERV MIN 

S.A. pentruăderulareaăproceduriiădeăachizi ieăînăvedereaăîncheieriiăcontractuluiăavândăcaă

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

S.A. " înăbazaădocumenta iei deăatribuireă întocmit ădeăComitetuluiădeăNominalizareăşiă

Remunerare. 

-  ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaportulăprivindăexecu iaăcontractuluiădeămandată

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

ianuarie 2015 din careă rezult ăunăprofităbrutădeă1244,14ă leiăşiădispuneăremunerareaă înă

conformitate cu gradul de realizareăaăcriteriilorăşiăobiectivelorădeăperforman ăstabiliteă

prinăcontractulădeămandatănr.ă892ă/24.07.2014ăcuămodific rileăulterioare. 

 - Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare privind analiza stadiului 

negocierii Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2015, respectiv Referatul nr. 

1562/13.03.2015 şiăde solicit rileăOrganiza ieiăSindicatulăSalaria ilorăS.C.ăMEDSERVă

MIN S.A. formulate în adresa nr. 1563/13.03.2015ă şiă dispuneă conducerii executive 

elaborarea unei analize privind impactul cheltuielilorăcuăticheteleădeămas ăînăBugetulădeă

Venituriă şiă Cheltuieliă (BVC)ă aferentă anuluiă 2015, dină careă s ă rezulteă dac ă aceast ă

cheltuial ăpoateăfiăsus inut ădinăproiectulădeăBVCămen ionat. Analiza seăvaăefectuaăpân ă

laă dataă deă 27.03.2015ă şiă seă vaă aveaă înă vedereă respectareaă Ordonan eiă OG 26/2013 

privindăînt rireaădisciplineiăfinanciareălaănivelulăunorăoperatoriăeconomiciălaăcareăstatulă

sauunit ileăadministrati -teritorialeăsuntăac ionariăuniciăoriămajoritariăsauăde inădirectăoriă

indirectăoparticipa ieămajoritar . 

 -  ConsiliulădeăAdministra ieă iaăactădeăNota de informare privind rezultatele analizei 

evolu iei activită ii Cabinetului Medical îngrijiri la domiciliu în anul 2014 şiă oă

înainteaz ăspreăaprobare Adun riiăGeneraleăaăAc ionarilor. 
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 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr. 5 din data de 20.03.2015 

- Consiliul de Administra ie ia act de renun area MANDATARULUI , dl. Milosteanu 

Gheorghe , la mandatul încredin at şiă hot r scă încetareaă Contractului de Mandat nr. 

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

- Consiliul de Administra ieă deleg ă temporar,ă sarcinile, competen ele şi 

responsabilit ileăaferenteăpostuluiădeăDirectorăExecutiv,ădomnuluiăPOPăGavril ,ăpân ă

la numirea unui Director Executiv. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.6 din data de 27.03.2015 

-   ConsiliulădeăAdministra ieăamân ăaprobareaărezultatelorăinventarieriiăpentruăanulă2014.ă 

 -  ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNota de informare referitoare la analiza privind 

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

aferent anului 2015 şiă aprob ă acordareaă ticheteloră deă mas ă aferenteă luniiă februarieă

2015,ăcuărespectareaăOrdonan eiăOGă26/2013ăprivindăînt rirea disciplinei financiare la 

nivelulă unoră operatoriă economiciă laă careă statulă sauă unit ileă administrativ-teritoriale 

suntăac ionariăuniciăoriămajoritariăsauăde inădirectăoriăindirectăoăparticipa ieămajoritar .ă

Consiliulă deă Administra ieă dispuneă conduceriiă executive prezentarea analizei 

diagnosticădinăcareăs ărezulteăc ăpentruăanulă2015ăcheltuielileăprev zuteăînăBVC/2015,ă

avizată deă c treă Consiliulă deă Administra ieă şiă transmisă spreă aprobareă laă ministereleă

abilitate,ă suntă acoperiteă integrală deă venituriă şiă m surile care se vor lua pentru 

încadrareaăînăindicatoriiăaviza i.ă 

-  Consiliulă deă Administra ieă amân ă aprobarea documenta ieiă deă atribuireă pentruă

achizi iaă”Servicii de recrutare şi selec ie personal de conducere la S.C. MEDSERV 

MIN S.A.”, model ”ANUN ” privindăînscriereaăcandida ilor,ăcomponen ănominal ăaă

comisieiă deă selec ieă pentruă proceduraă deă achizi ieă ”Servicii de recrutare şi selec ie 

personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.” 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 

892 din 24.07.2014,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăalăDirectoruluiăExecutivă– 

dl.ă MILOSTEANUă Gheorghe,ă schimb rileă semnificativeă înă situa iaă afaceriloră şiă înă

aspecteleăexterneăcareăarăputeaăafectaăperforman aăîntreprinderiiăpublice sau perspectivele 

saleă strategice;ă gradulă deă realizareă aă obiectiveloră şiă indicatoriloră deă performan ăpentruă

luna februarie 2015.  
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 - Consiliulă deă Administra ieă dispuneă conduceriiă executiveă s ă prezinteă Raport privind 

execu ia Contractului de Mandat nr. 892 din 24.07.2014 pentru perioada 23.07.2014 - 

23.03.2015,ăînăurm toareaăşedin . 

- ConsiliulădeăAdministra ieăamân ăaprobareaădocumentului Nota privind constituirea de 

provizioane aferente anului 2015 şi dispune completarea cu punct de vedere juridic 

privindă estimareaă şanseloră deă câştigă pentruă fiecareă sum ă deă recuperată şiă prezentareaă

acesteiaăînăurm toareaăşedin . 

-  ConsiliulădeăAdministra ieăavizeaz ăProiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 

2015, revizuit şiă dispuneă conduceriiă executiveă s  fac ă demersurileă pentruă aprobareaă

acestuiaă deă c treă institu iileă abilitateă şiă s ă iaă m surileă necesareă înă vedereaă realiz riiă

acestuia. 

 -  ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNota de informare cu privire la concilierea cu S.C. 

Ambuforce S.R.L. – aceasta fiindă înă competen aă conduceriiă executive,ă şiă recomand ă

pentruă rezolvareaă litigiuluiă s ă in ă contă deă celeă dou ă rapoarteă deă expertiz ă efectuateă înă

cadrulădosaruluiădeăcercetareăşiăurm rireăpenal . 

 -  Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare cu privire la activitatea 

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

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

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

Mijlocii şi Mediului de Afaceri,ăînregistrat ăcuănr.ă251582ă/ă25.03.2015. 

 - ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ă începândăcuădataădeă27.03.2015ănumireaădomnuluiă

POP Gavrilă înăfunc iaădeăDirectorăExecutivăla S.C. MEDSERV MIN S.A, cu Contract 

deăMandatăpân ălaăfinalizareaăproceduriiădeăselec ieăşiănumireăaăDirectoruluiăExecutivăînă

conformitateă cuă prevederileă OUGă 109/20011ă privindă guvernan aă corporativ ă aă

întreprinderilor publice. 

 - Consiliulă deă Administra ieă aprob ă Contractul de Mandat, obiectiveleă şiă criteriileă deă

performan ăpentruăanulă2015ă(deăprincipiu)ăanex ălaăContractulădeăMandat,ăstabiliteă înă

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

Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A., CNP 1561125120714,ăn scutăînăCom.ă

SuciuădeăSus,ăJud.ăMaramureş,ăcuădomiciliulăînăMun.ăTârguăJiu,ăStr.ăComunaădinăParis,ă

Nr.ă 9A,ă Bl.ă 9A,ă Sc.3,ă Ap.ă 29ă şiă desemneaz ă peă doamnaă COSNEANUă Laviniaă - 

PreşedinteăalăConsiliuluiădeăAdministra ieăs ăsemnezeăContractulădeăMandat. Contractul 
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deăMandatăintr ăînăvigoareăîncepândăcuădataădeă27.03.2015,ăiarăobiectiveleăşiăcriteriileădeă

performan ăpentruăanulă2015,ăanexaălaăContractulădeăMandatăvorăfiăactualizateăînătermenă

deă30ădeăzileădeălaădataăaprob riiăBugetuluiădeăVenituriăşiăCheltuieli pentru anul 2015. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.7 din data de 07.04.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă aprob ă Contract Colectiv de Muncă 2015 – 2016 şiă

împuterniceşteă peă domnulă POPă Gavril ,ă Directoră Executivă – s ă fac ă demersurileă laă

InspectoratulăTeritorialădeăMunc ăînăvedereaăînregistr rii.ăContractulăColectivădeăMunc ă

intr ăînăvigoareăşiăareăvalabilitateă24ăluniădeălaădataăînregistr rii. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind situa ia economico-

financiară realizată în anul 2015 conform execu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru 

anul 2015 astfel: ianuarie 2015, februarie 2015, cumulat 2 luni 2015, martie 2015 

(preliminat),ăcumulată3ă luniă2015ă(preliminat),ăanulă2015ă(preliminat);ăplanulădeăm suriă

pentru gestionareaăcheltuielilorăînăvedereaărealiz riiăindicatorilorăprev zu iăînăBugetulădeă

Venituriă şiăCheltuieliă pentruă anulă 2015ă cuă respectareaăOrdonan eiă OGă26/2013ă privindă

înt rireaă disciplineiă financiareă laă nivelulă unoră operatoriă economiciă laă careă statulă sauă

unit ileă administrativ-teritorialeă suntă ac ionariă uniciă oriă majoritariă sauă de ină directă oriă

indirectă oă participa ieă majoritar ă şiă aprob ă acordareaă ticheteloră deă mas ă aferenteă luniiă

martieă2015ăşiăticheteleărestanteădinălunaăianuarieă2015ăpentruăsalaria iiăafla iăînăplat ălaă

dataădeă07.04.2015,ăcuă respectareaăOrdonan eiăOGă26/2013ăprivindă înt rireaădisciplineiă

financiareă laă nivelulă unoră operatoriă economiciă laă careă statulă sauă unit ileă administrativ-

teritorialeă suntă ac ionariă uniciă oriă majoritariă sauă de ină directă oriă indirectă oă participa ieă

majoritar . 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ărezultatele inventarierii pentru anul 2014. 

- Consiliulă deă Administra ieă aprob ă documentulă Notă privind constituire provizioane 

aferente anului 2014, înso ită de Notă estimare privind şanse de câştig litigii, elaborat ă

de consilierul juridic al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind situa ia economico-

financiară realizată în anul 2014 şiă avizeaz ă situa iaă economicoă – financiar ,ă execu iaă

Bugetuluiă deă Venituriă şiă Cheltuieliă pentruă anulă 2014ă şiă dispuneă conduceriiă executiveă

înaintareaăacestoraălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilorăpentruăaprobare. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ădocumenta ia de atribuire pentru achizi ia ”Servicii 

de recrutare şi selec ie personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”, model 
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”ANUN ” privindăînscriereaăcandida ilorăşi componen a nominală a comisiei de selec ie 

pentru procedura de achizi ie ”Serviciiădeărecrutareăşiăselec ieăpersonalădeăconducereălaă

S.C. MEDSERV MIN S.A.”  

- Consiliulă deă Administra ieă acordă împuternicire unor persoane din cadrul S.C. 

MEDSERV MIN S.A. pentru semnarea documentelor în rela ia cu banca BRD Groupe 

Société Générale. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.8 din data de 21.04.2015 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 

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

dl. MILOSTEANU Gheorghe, schimbările semnificative în situa ia afacerilor şi în 

aspectele externe care ar putea afecta performan a întreprinderii publice sau 

perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de 

performan ă pentru perioada 01.03-23.03.2015ăşiădispuneăremunerareaăînăconformitate cu 

gradulădeărealizareăaăcriteriilorăşiăobiectivelorădeăperforman ăstabiliteăprinăcontractulădeă

mandatănr.ă892ă/ă24.07.2014ăcuămodific rileăulterioare. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 

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

dl. MILOSTEANU Gheorghe; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de 

performan ă pentru perioada 23.07.2014-23.03.2015 şiă dispuneă remunerareaă înă

conformitate cu gradul deă realizareă aă criteriiloră şiă obiectiveloră deă performan ă stabiliteă

prinăcontractulădeămandatănr.ă892ă/ă24.07.2014ăcuămodific rileăulterioare. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota privind asigurarea de răspundere civilă 

profesională pentru Directorul Executiv şi membrii Consiliului de Administra ie şiă

dispuneăconduceriiăexecutiveăefectuareaădemersurilorălegaleăînăvedereaămodific riiăanexeiă

laăpoli aădeăasigurare,ăînăsensulăînlocuiriiădomnuluiăMILOSTEANUăGheorgheăcuădomnulă

POPăGavril .  

- Consiliul deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare privind tranzac iile cu 

administratorii ori directorii, cu angaja ii, cu ac ionarii care de in controlul asupra 

societă ii sau cu o societate controlată de aceştia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, 

art. 52, alin.ă(1)ăşiăoă înainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor,ăînăconformitateăcuă

art.10,ărespectivăart.12ădinăContractulădeăasministra ieăalăfiec ruiămembru. 
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- Consiliulă deă Administra ieă avizeaz ă situa iile financiare întocmite pentru exerci iul 

financiar 2014, înso ite de Raportul Administratorilor, Raportul Comisiei de Cenzori, 

Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare şi Raportul Comitetului de Audit, 

descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerci iul financiar 2014 pe baza 

propunerilor Comisiei de Cenzori şi repartizarea profitului astfel: 

Profit net de repartizat : 212177 lei 
Rezerva legală 5% 14533 lei 
Dividende 98822 lei 
Rezerve pentru surse proprii de 
finan are  

98822 lei 

 
      şiă dispuneă conduceriiă executiveă s ă leă înaintezeă laăAdunareaă General ă aăAc ionariloră înă   

vedereaăaprob rii. 

     - ConsiliulădeăAdministra ieă iaăactădeăNota nr. 2157/21.04.2015 privind organigrama şi 

statul de func ii, aprob ăsolicitareaăconduceriiăexecutiveăreferitoareălaăamânareaăînaint riiălaă

AdunareaăGeneral ăaăAc ionarilorăpentruăaprobare,ăaăorganigrameiă şiăaăştatuluiădeă func iiă - 

avizateă prină Hot râreaă nr.ă 1ă dină 19.01.2015ă aă Consiliuluiă deă Administra ie,ă şiă dispuneă

conduceriiă executiveă s ăprezinte,ăpân ă laă sfârşitulă luniiămaiă2015,ă organigramaă şiă statul de 

func iiăcorelateăcuăBugetulădeăVenituriăşiăCheltuieliăpentruăanulă2015. 

     - Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare nr.2138/17.04.2015 privind 

Cabinetul Medical Îngrijiri la Domiciliu, aprob ăsolicitareaăconduceriiăexecutiveăreferitoare 

laăamânareaă înaint riiă laăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilorăpentruăaprobareăaăNoteiăprivindă

rezultateleă analizeiă evolu ieiă activit iiă Cabinetuluiă Medicală Îngrijiriă laă Domiciliuă înă anulă

2014,ăavizat ăprinăHot râreaănr.ă4ădină16.03.2015ăaăConsiliuluiădeăAdministra ie,ăşiădispuneă

conduceriiăexecutiveăs ăprezinte,ăpân ălaăsfârşitulăluniiămaiă2015,ăanalizaăînăconcordan ăcuă

BugetulădeăVenituriăşiăCheltuieliăpentruăanulă2015. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Referatul nr.2153/21.04.2015 privind demersurile 

legale în vederea reluării înregistrării la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă 

Tribunalul Gorj a modificărilor în structura de conducere a S.C. MEDSERV MIN S.A.ă şiă

dispuneăconduceriiăexecutiveăs ăîlăînaintezeălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor în vederea 

emiteriiăhot rârilorănecesareăînregistr rii. 

- Consiliulă deă Administra ieă aprob ă fişa de post pentru postul Director Executiv şiă

desemneaz ă peă COSNEANUă Lavinia,ă Preşedinteă ală Consiliuluiă deă Administra ie,ă s ă oă

semneze. 
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 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.9 din data de 27.04.2015 

- ConsiliulădeăAdministra ieăavizeaz ăRaportăComitetădeăNominalizareăsiăRemunerareăpentru 

anul 2014 revizuit,ăanexaăCriteriiăşiăobiectiveădeăperforman ătrimăIVăşiăcumulatăpentruăanulă

2014 revizuit, grad de realizareă1,17ăşi îlăînainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilorăînă

vedereaăaprob rii. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.10 din data de 27.05.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Raport privind execu ia Acordului nr.1725 din 

23.03.2015 şi a Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015, pentru perioada 23.03-

31.03.2015ăşiădispuneăremunerareaăDirectoruluiăExecutivă– dl.ăGavril ăPOPăînăconformitateă

cuăgradulădeărealizareăaăcriteriilorăşiăobiectivelorădeăperforman ăstabiliteăprinăContractulăde 

Mandat. 

- Consiliulă deăAdministra ieă iaă actă deă Raport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 

1819 din 27.03.2015, pentru perioada 01.04.2015-30.04.2015ă şiă cumulată 23.03.2015-

30.04.2015ăşiădispuneăDirectoruluiăExecutivă– dlăGavril ăPOPăremunerarea,ăîn conformitate 

cuăgradulădeărealizareăaăcriteriilorăşiăobiectivelorădeăperforman ăstabiliteăprinăContractulădeă

Mandat. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă privind îndeplinirea formalită ilor referitoare la 

asigurarea de răspundere civilă profesională pentru Directorul Executiv - dl. Gavrilă POP. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind situa ia economico-

financiară a societă ii în perioada 01.01-31.03.2015, de Execu ia bugetară la data de 

31.03.2015 şiădispuneăDirectoruluiăExecutivăîncadrareaăînăindicatoriiăprev zu iăinăBugetulădeă

VenituriăşiăCheltuieliăpentruăanulă2015. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă Execu ia bugetară la data de 30.04.2015 şiă dispuneă

DirectoruluiăExecutivăîncadrareaăînăindicatoriiăprev zu iăinăBugetulădeăVenituriăşiăCheltuieliă

pentru anul 2015. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăRegulament de Organizare şi Func ionare actualizat în 

conformitateă cuă structuraă organizatoric ă aprobat ă deă Adunareaă General ă Extraordinar ă aă

Ac ionarilorăprinăHot râreaănr.ă9ădin data de 10.07.2014, şi Regulament de Ordine Interioară 

actualizatăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare. 
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- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăRaportul Comitetului de Audit pentru trimestrul I - 2015 

şiă dispuneă Directoruluiă Executivă s ă prezinte,ă înă urm toareaă şedin ă aă Consiliuluiă deă

Administra ie,ăNot ădeăinformareăprivindăpunereaăînăaplicareăaăprevederilorăacestuia. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Raportul privind execu ia Contractelor de 

Administra ie ale membrilor Consiliului de Administra ie pentru perioada 01.01.2015-

31.03.2015 şiăîlăînainteaz ăc treăAdunareaăGeneral ăAc ionarilor. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Raportul cenzorilor privind activitatea societă ii în 

trimestrului I - 2015 şiădispuneăDirectoruluiăExecutivăducereaă laă îndeplinire a prevederilor 

acestuia. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare 

pentru trimestrul I – 2015 şiăîlăînainteaz ăc treăAdunareaăGeneral ăAc ionarilor. 

- Consiliulă deă Administra ieă îşiă însuşeşteă Raportul privind activitatea Consiliului de 

Administra ie pentru trimestrul I – 2015, îlăînainteaz ăc treăAdunareaăGeneral ăAc ionariloră

şiă dispuneă Directoruluiă Executivă efectuareaă demersuriloră necesareă pentruă recuperareaă

crean elor. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăia act de Notă informativă privind analiza ac iunilor în instan ă, 

aflate pe rol, în care societatea este parte la data de 30.04.2015 şiă dispuneă Directoruluiă

Executivăcompletareaănoteiăcuăestimareaăşanselorădeăcâştigăpentruăfiecareălitigiu. 

- Consiliul de Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind demersurile efectuate (şi 

stadiul implementării acestora) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor indicate în 

Raportul de inspec ie economico-financiară al Serviciului ANAF - Compartimentul Gorj din 

decembrieă2014ăşiădispuneăDirectoruluiăExecutivăcontinuareaădemersurilorănecesareăpentruă

implementareaăm surilor. 

- Consiliulă deăAdministra ieă iaă actă deă Notă de informare privind demersurile efectuate (şi 

stadiul implementării acestora) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de 

Departamentul de Control Intern al CE Oltenia în anul 2014 şiă dispuneă Directoruluiă

Executivăs ăurm reasc ăprinăcompartimenteleădeăspecialitateăimplementareaăm surilor. 

- Consiliulă deăAdministra ieă iaă actă deă Notă de informare privind demersurile efectuate (şi 

stadiul implementării acestora) pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Curtea 

de Conturi prinăRaportulădeăcontrolănr.ă4722/30.09.2013ăşiăDeciziaănr.ă2417/2013ăşiădispuneă

Directoruluiă Executivă s ă urm reasc ă prin compartimentele de specialitate implementarea 

m surilor. 
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- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare privind stadiul îndeplinirii 

obliga iilor societă ii privind înregistrarea la Oficiul Registrul Comer ului a modificărilor în 

structura de conducere a societă ii şiă dispuneă Directoruluiă Executivă s ă finalizezeă

înregistrarea la Oficiulă Registruluiă Comer uluiă deă peă lâng ă Tribunalulă Gorj, a 

modific rilorăînăstructuraădeăconducereăaăsociet ii. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNot ăinformativ ăprivindăsolicitareaăcompartimentuluiă

economic-financiarădeăaătreceăpeăcosturiăamenzileăaplicateădeăorganeleădeăcontrolăfinanciarăşiă

dispuneăDirectoruluiăExecutivăs ăemit ădecizieădeăconstituireăaăuneiăcomisiiăcareăs ăanalizezeă

şiă s ă elaborezeă ună referat cu propuneri, iar Directorul Executiv s ă prezinte Consiliului de 

Administra ieăpân ălaădataădeă31.07.2015ăReferatulăcuăpropunerileăcomisieiăconstituite. 

- Consiliulă deă Administra ieă avizeaz ă Referat privind împuternicire pentru semnare 

documente în rela ia cu banca BRD Groupe Société Générale şi dispune Directorului 

Executivăs ăînaintezeăreferatulăc treăAdunareaăGeneral ăAc ionarilorăînăvedereaăaprob rii. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.11 din data de 16.06.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă îşiă însuşeşteă Planul de Administrare al Consiliului de 

Administra ie alăsociet iiăpentruăperioadaă2015-2017, revizuit în conformitate cu Bugetul de 

Venituriă şiăCheltuieliă 2015ăaprobată şiă îlă înainteaz ă c treăAdunareaăGeneral ă aăAc ionariloră

pentru aprobare. 

- Consiliulă deă Administra ieă aprob ă Planul de management al Directorului Executiv al 

societă ii pentru perioada 2015-2017. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind stadiul îndeplinirii 

obliga iilor societă ii referitoare la înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Gorj a modificărilor în structura de conducere a societă ii (Referatul nr. 

2832/08.06.2015ă privindă demersurileă legaleă ină vedereaă relu riiă înregistr riiă laă Registrului 

Comer uluiă aă modific riloră structuraă deă conducereă aă societ ii)ă şiă dispuneă conduceriiă

executiveăcontinuareaădemersurilorăpentruăfinalizareaăînregistr rilor. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare nr. 2853/08.06.2015  privind 

analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, în care societatea este parte la data de 

30.04.2015 şiădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăprezinteăpentruăsedin aăviitoareăaăConsiliuluiă

deăAdministra ieăsitua iaă(Nota)ăprivindăac iunileăînăinstan ,ăaflateăpeărol,ăactualizat ăpentruă

data de 16.06.2015, completat ăcuăurm toareleăinforma ii:ă 
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o înregistr riăcontabileă(inclusivăsumaăşiădata)ăefectuateădeăc treăsocietateă(pân ălaă

data de 16.06.2015) - pentruăfiecareăac iuneăînăinstan ,ăaflat ăpeărol,ămen ionat ă

înănotaăcompatimentuluiăjuridicăactualizat ălaădata de 16.06.2015; 

o înregistr riă contabileă (inclusivă suma)ăpropuseă aă fiă efectuateădeă c treă societateă laă

data de 16.06.2015 - pentruăfiecareăac iuneăînăinstan ,ăaflat ăpeărol,ămen ionat ăînă

notaăcompatimentuluiăjuridicăactualizat ălaădataădeă16.06.2015, 

astfelă încâtă provizioaneleă şiă ajust rileă înregistrateă deă societateă s ă fieă înă concordan ă cuă

şanseleă deă câştigă estimateă pentruă fiecareă ac iuneă înă instan ,ă aflat ă peă rol,ă iară situa iileă

financiareăceăseăvorăîntocmiăpentruăsemestrulăIă2015ăs ăreflecteăfidelăsitua iaăsociet ii. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare privind concluziile şi măsurile 

aprobate de conducerea societă ii, precum şi planul propriu de ac iune în anul 2015 – 

referitor la Controlul Intern Managerial (Programul de dezvoltare a sistemului de Control 

Intern Managerial al SC MEDSERV MIN SA pentru perioada 01.07- 31.12.2015)ăşiădispuneă

conduceriiă executiveă s ă ajustezeă planulă propriuă deă ac iuneă înă conformitateă cuă termeneleă

stabiliteăînăcadrulăşedin eiăconsiliuluiădeăadministra ie. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare privind planul propriu de ac iune în 

anul 2015 – referitor la Controlul financiar de gestiune şiă dispuneă conduceriiă executiveă

(1)completareaăplanuluiăpropriuădeăac iuneăcuămisiunea:ăverificareaă respect riiăprevederiloră

legaleăcuăprivireălaăajust rileăşiăprovizioaneleăînregistrateădeăsocietateăînăeviden aăfinanciară- 

contabil ălaădataădeă30.06.2015,ăşiă(2)ăînaintareaăacestuiăraportăc treăComisiaădeăCenzori,ăînă

scopulăreflect riiăsitua ieiăfideleăaăpatrimoniuluiăsocieta iiălaădataădeă30.06.2015. 

- ConsiliulădeăAdministra ieă iaăactădeăNotă de informare privind modul de implementare a 

fiecărei recomandări din Raportul comisiei de cenzori nr. 2580 / 19.05.2015 privind 

activitatea S.C. MEDSERV MIN S.A. în trimestrulă Iă 2015ă şiă solicit ăComisieiădeăCenzoriă

verificareaămoduluiă deă îndeplinireă deă c treă conducereaă executiv ă aăm suriloră stabiliteă prină

raportulămaiăsusămen ionat. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.12 din data de 06.07.2015 

- Consiliul de Administra ieă iaă act de Nota de informare nr. 3070/23.06.2015 privind 

monitorizarea Sistemului Electronic de Achizi ii Publice (SEAP) şiădispuneăconduceriiăexecutiveăs ă

întocmeasc ăşiăs ăprezinteălunarămonitorizarea SEAP înăşedin aăConsiliuluiădeăAdministra ie. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare nr. 3134/26.06.2015 privind analiza 

ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, în care S.C. MEDSERV MIN S.A. este parte la data de 
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16.06.2015, de Nota nr. 3362/30.06.2015 privind inregistrările contabile efectuate de societate 

pentru actiunile în instantă la data de 16.06.2015 şiă dispuneă conduceriiă executiveă s ă prezinteă înă

urm toareaăşedin ăaăConsiliuluiădeăAdministratie: 

       (1) Not ădeăinformareăprivindăanalizaăac iunilorăînăinstan ,ăaflateăpeărol, în care Societatea este 

parte la data de 30.06.2015; 

       (2)ăAjust rileăşiăprovizioaneleănecesareăaăfiăînregistrateăînăeviden aăfinanciar-contabil ăaferent ă

semestruluiăIă/ă2015ăastfelăîncâtăsitua iileăfinanciareăs ăreflecteăfidelăsitua iaăsociet ii; 

       (3) M surileăconcreteăceăvorăfiăluateăînăvedereaăîncadr riiăînăindicatoriiăprev zu iăînăBVCă/ă2015ă

aprobat. 

       Conducereaăexecutiv ăvaăînaintaăacesteădocumenteăşiăc treăComisiaădeăCenzori. 

-       (1)ăConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaportul Comisiei de Cenzori nr. 3159/29.06.2015 şiă

dispuneăconduceriiăexecutiveăducereaălaăîndeplinireăaăm surilorăspecificateăînăcadrulăacestuia. 

(2) ConsiliulădeăAdministra ieăsolicit ăComisieiădeăCenzori: 

 verificareaă moduluiă deă îndeplinireă deă c treă conducereaă executiv ă aă m suriloră stabiliteă prină

raportulămaiăsusămen ionat,ăinclusivăprinăluareaăînăconsiderareăaămaterialelorădeălaăArt. 2 din 

prezenta hotarâre; 

 prezentareaă unuiă raportă înă urm toareaă şedin aă aă Consiliuluiă deăAdministra ie,ă înă careă s ă seă

precizezeă înămodăexpresădac ă înăurmaăverific riloră efectuateă aferenteă semestruluiă Iă /ă 2015,ă

situa iileăfinanciareăîntocmiteălaădataădeă30.06.2015ăreflect ăfidelăsitua iaăsociet ii. 

-       (1)ăConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăExecu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 31.05.2015 

(în lună şi cumulat) şi de Notă de informare privind situa ia economico-financiară a S.C. MEDSERV 

MIN S.A. în perioada 01.01.-31.05.2015. 

(2)ăConsiliulădeăAdministra ieădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăprezinteăînăurm toareaăşedin ă

Notă de informare privind situa ia economico-financiară a societă ii pentru perioada 01.01.-

30.06.2015ă careă s ă cuprind ă şiă urm toareleă elemente:ă cauzeleă nerealiz riiă venituriloră dină serviciiă

prestateă laă Să CEOă SA;ă m surileă întreprinseă deă conducereaă societ iiă pentruă recuperareaă fiec reiă

crean eădinăcontulădebitoriădiverşi,ăaăclien ilorădiverşiăşiăaăaltorăcrean eărestante;ăanalizaăsumelorăînă

cursă deă clarificareă şiă justificareaă men ineriiă înă cadrulă acestuiă postă bilan ieră înă conformitateă cuă

prevederile legale înăvigoare;ăprezentareaăm surilorăpentruărealizareaăindicatorilorăprev zu iăînăBVCă

/ 2015 aprobat. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 1819 din 

27.03.2015 al Directorului Executiv – dl Gavrilă POP, schimbările semnificative în situa ia 

afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performan ele întreprinderii publice sau 

perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performan ă 
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pentru perioada 01.05.2015 - 31.05.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.05.2015 şiă dispuneă

remunerarea directorului executiv cu respectarea art. 5.1.1 din Contractul de Mandat. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNota Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nr. 3367 / 

30.06.2015 privind procedura de selec ie si recrutare a personalului de conducere la S.C. 

MEDSERV MIN S.A. şiădecide ca: 

(1) în ceea ce priveşteă proceduraă deă selec ieă si recrutare a membrilor Consiliului de 

Administra ieă s ă seă convoaceă Adunareaă General ă aă Ac ionariloră (laă cerereaă ac ionaruluiă

majoritar) ce va avea punct pe ordinea de zi aplicarea votului cumulativ pentru alegerea 

membrilorăConsiliuluiădeăAdministra ie; 

(2) înă ceeaă ceă priveşteă proceduraă deă selec ieă pentruă pozi iaă deă Directoră Executivă (validareaă

dosaruluiă şiă efectuarea interviului) se va continua de c treă noulă Consiliuă deă Administra ieă

alesădeăc treăac ionari. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Nota de informare nr. 3369/30.06.2015 privind inspec ia 

economico financiară a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscală şiădispune conducerii executive 

(1)ăducereaălaăîndeplinireăaăm surilorăstipulate; 

(2)ăprezentareaăînăurm toareaăşedin ăaămoduluiădeăducereălaăîndeplinireăaăm surilorăstipulate 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.13 din data de 04.08.2015 

- Se împuterniceşteădomnulăPOPăGavril ă- DirectorăExecutivăs ăîncheieăşiăs ăsemnezeăContractul 

de comodat pentru aparat BTL-5816 SLMCOMBIP5816.129V100 conform Notă nr. 3776 / 

04.08.2015 şi model Contract ataşat la prezenta. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.14 din data de 11.08.2015 

-  (1).Consiliulă deăAdministra ieă iaă actă de Notă de informare nr. 3714/30.07.2015, privind stadiul 

îndeplinirii obliga iilor societă ii privind înregistrarea la Oficiul Registrul Comer ului a 

modificărilor în structura de conducere a societă ii.  

     (2).ăPentruăfinalizareaăînregistr rii,ălaăOficiulăRegistrulăComer ului,ăaămodific rilorăînăstructuraădeă

conducereă aă societ ii, Consiliulă deă Administra ieă convoac ă Adunareaă General ă aă Ac ionariloră

(AGA)ăînăşedin ăextraordinar ,ăavândăpeăordineaădeăziăurm toareleăpuncte: 

1.Revocarea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, din calitatea de cenzor al 

S.C. MEDSERV MIN S.A. 

2.Numirea domnului Cornescu Ion, CNP 1510720182777, în calitate de cenzor al S.C. 

MEDSERV MIN S.A.  

Înăhot râreaăAGAătrebuieămen ionat ădurataămandatuluiăpentruădomnulăCornescuăIon. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare nr. 3865/06.08.2015 privind analiza 

ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, în care S.C. MEDSERV MIN S.A. este parte la data de 
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30.06.2015, Nota nr. 3740/31.07.2015 privind înregistrările contabile efectuate de societate pentru 

acțiunile în instanță la data de 30.06.2015 şiădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăprezinteăînăurm toareaă

şedin ăaăConsiliuluiădeăAdministrație: 

    (1) Notă de informare privind constituirea de ajustări şi provizioane necesare a fi înregistrate în 

eviden a financiar-contabilă astfelă încâtă situa iileă financiareă s ă reflecteă fidelă situa iaă societ iiă şiă

m surileăstabiliteădeăc treăComisiaădeăCenzoriăaăsociet iiăs ăfieăduseălaăîndeplinire;ă 

    (2) Notă de informare privind analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, în care Societatea este 

parte la data de 31.07.2015; 

Conducereaăexecutiv ăvaăînaintaădocumenteleămen ionateăşiăc treăComisiaădeăCenzori. 

- (1) Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Raport al Comisiei de Cenzori la 30.06.2015 nr. 

3835/05.08.2015 şiă dispuneă conduceriiă executiveă actualizareaă registreloră obligatoriiă şiă ducereaă laă

îndeplinireăaăm surilorăspecificateăînăraport. 

(2) ConsiliulădeăAdministra ie solicit ăComisieiădeăCenzori: 

a).ăpân ălaădataădeă14.08.2015ăs ăverificeămodulădeăîndeplinireădeăc treăconducereaăexecutiv ă

aăm surilorăstabiliteălaăpct.(1); 

b).ă pân ă laă dataă deă 15.08.2015ă s ă înaintezeă Consiliuluiă deă Administra ieă şiă conduceriiă

executive Raport al Comisiei de Cenzori la data de 14.08.2015 înăcareăs ăseăprecizezeăînămodă

expresădac ăînăurmaăverific rilor,ăsitua iileăfinanciareăîntocmiteălaăSem.ăIă/ă2015ăreflect ăfidelă

situa iaăsociet iiăşiăsuntăcorectăîntocmite,ăînăconcordan ăcuăregistrele obligatorii. 

c). Raport al Comisiei de Cenzori la data de 31.07.2015, înăurm toareaăşedin ăaăConsiliuluiă

deăAdministra ie,ăînăcareăs ăseăprecizezeăînămodăexpresădac ăînăurmaăverific rilor,ăsitua iileă

financiareă reflect ă fidelă situa iaă societ iiă şiă sunt corectă întocmite,ă luândă înă considerareă şiă

documentele specificate la Art. 2 dinăprezentaăhot râre; 

-  (1)ăConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare nr. 3676/29.07.2015, privind situa iile 

financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. la Sem. I / 2015, Execu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 

30.06.2015 (în lună şi cumulat) şiă dispuneă conduceriiă executiveă respectareaă legisla ieiă privindă

disciplinaăfinanciar ăşiăluareaăm surilorănecesareăpentruăîncadrareăînăBVCă/ă2015ăaprobat. 

     (2) Consiliul de Administra ieă dispuneă conduceriiă executiveă s ă înaintezeă laă AGAă documenteleă

prezentate la pct. (1). 

- (1)ăConsiliulădeăAdministra ieă iaă actă deă Notă de informare nr. 3739/31.07.2015, privind situa ia 

economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2015 - 30.06.2015 şiădispuneă

conduceriiăexecutiveărespectareaălegisla ieiăprivindădisciplinaăfinanciar ăşiăluareaăm surilorănecesareă

pentru încadrare în BVC / 2015 aprobat. 
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   (2)ă Consiliulă deă Administra ieă dispuneă conduceriiă executiveă s ă înaintezeă laă AGA documentele 

prezentateălaăpct.(1),ăîmpreun ăcuăRaport al comisiei de Cenzori la data de 14.08.2015. 

   (3)ăConsiliulădeăAdministra ieădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăprezinteăînăurm toareaăşedin ăNotă 

de informare privind situa ia economico-financiară a societă ii pentru perioada 01.01.-31.07.2015 

careă s ă cuprind ă şiă urm toareleă elemente:ă cauzeleănerealiz riiă veniturilorădină serviciiă prestateă laăSă

CEOăSA;ăm surileăîntreprinseădeăconducereaăsociet iiăpentruărecuperareaăfiec reiăcrean eădinăcontulă

debitoriădiverşi,ăaăclien ilorădiverşiăşiăaăaltorăcrean eărestante;ăanalizaăsumelorăînăcursădeăclarificareăşiă

justificareaă men ineriiă înă cadrulă acestuiă postă bilan ieră înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă

vigoare;ăprezentareaăm surilorăpentruărealizareaăindicatorilorăprev zu iăînăBVCă/ă2015ăaprobat. 

(4)ăConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăcon inutulăsentin eiăjudec toreştiăprivindăreintegrareaă

domnuluiăViaşuăDan,ăpeăpostulăcontabil şef,ăde inutăanteriorăconcedieriiăşiădeăimpactulăcheltuieliloră

asupra BVC / 2015ăaprobat;ă constat ă c ă afecteaz ămajoră cheltuielileă societ iiă şiă realizareaăBVCă /ă

2015ăaprobat;ăavizeaz ămodificareaăstructuriiăorganizatoriceăaăsociet iiă– organigrama, prin care se 

înfiin eaz ă postulă contabil şef pentruă respectareaă hot râriiă judec toreşti şiă dispuneă conduceriiă

executiveăînaintareaăacesteiaălaăAGAăînăvedereaăaprob rii. 

(5)ăConsiliulădeăAdministra ieăconstat ăc ănuăesteănecesar ăînfiin areaăunuiănouăpostăînăcadrulă

entit iiăorganizatoriceăcuăresponsabilit iăînădomeniulăfinanciară- contabilitateăşiădispuneăconduceriiă

executiveă s ă analizezeă oportunitateaă desfiin riiă altuiă postă dină cadrulă aceleiaşiă entit ii,ă înă vedereaă

încadr riiă înă BVCă /ă 2015ă aprobat,ă înă situa iaă înă careă instan aă superioar ă vaă men ineă hot râreaă deă

reintegrare a domnului ViaşuăDanăpeăpostulăcontabil şef. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport nr. 3665/27.07.2015 privind execu ia Contractului de 

Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările 

semnificative în situa ia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performan ele 

întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi 

indicatorilor de performan ă pentru perioada 01.06.2015 - 30.06.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 

30.06.2015 şiădispuneăremunerareaădirectoruluiăexecutivăcuărespectareaăart.ă5.1.1ădinăContractulădeă

Mandat. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport nr. 3675/28.07.2015 privind execu ia Contractelor de 

Administra ie ale membrilor Consiliului de Administra ie pentru perioada 01.04.2015 - 30.06.2015 

şi cumulat 01.01.2015 - 30.06.2015 şiăîlăînainteaz ălaăAGA. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare nr.3738/31.07.2015 privind tranzac iile cu 

administratorii ori directorii sau, cu angaja ii, cu ac ionarii care de in controlul asupra societă ii 

sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2015, în conformitate cu OUG nr. 

109/2011, art. 52, alin. (1) şiădispuneăconduceriiăexecutiveăînaintareaăacesteiaălaăAGA. 
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- Consiliul de Administra ieă iaă actă deă Notă de informare nr.3679/29.07.2015 privind controlul 

financiar de gestiune pe semestrul I 2015 şiă dispuneă conduceriiă executiveă s ă prezinteă Notă de 

informare atâtăc treăConsiliulădeăAdministra ie,ăcâtăşiăc treăComisiaădeăCenzori,ăpân ălaăurm toareaă

şedin ăaăConsiliuluiădeăAdministrație,ădinăcareăs ărezulte: 

 cauze neîndeplinire art. 6ădinăHot rârea nr.ă11/16.06.2015ăaăConsiliuluiădeăAdministra ie; 

 implica iiă deă natur ă economico - financiar ă pentruă societateă aleă neîndepliniriiă art.6ă dină

Hot rârea nr.ă11/16.06.2015ăaăConsiliuluiădeăAdministra ie; 

 cercetareă prealabil ă disciplinar ă aă salariatuluiă careă aă fostă responsabilizată cuă ducereaă laă

îndeplinire a art.6 din Hot rârea nr.ă11/16.06.2015ăaăConsiliuluiădeăAdministra ie; 

 m suri întreprinse de conducereaăexecutiv ăpentru evitarea uneiăsitua iiăsimilareăînăviitor. 

 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă de informare nr.3575/20.07.2015 privind sistemul de 

control intern managerial; modul de ducere la îndeplinire a planului propriu de ac iune în semestrul 

I 2015 şiădispuneăconduceriiăexecutiveărespectareaătermenelorădeărealizareăaăobiectivelor. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Raport nr.3833/05.08.2015 al Comitetului de Audit aferent 

trimestrului II 2015 şiăîlăînainteaz ălaăAGA. 

- Consiliul de Administra ieăiaăactădeăRaport nr.3773/04.08.2015 al Comitetului de Nominalizare şi 

Remunerare aferent trimestrului II 2015 şiăîlăînainteaz ălaăAGA.ă 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport nr.3834.05.08.2015 privind activitatea Consiliului de 

Administra ie aferent semestrului I 2015 şi-lăînsuşesc,ăşiăîlăînainteaz ălaăAGA.ă 

- (1)ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă privind organigrama şi ştatul de func ii ale societă ii. 

Plan de măsuri în vederea încadrării în BVC / 2015 

   (2) Consiliul de Administra ieă iaă actă deă con inutulă sentin eiă judec toreştiă privindă reintegrareaă

domnuluiă Viaşuă Dan,ă peă postulă contabil şef de inută anterioră concedierii,ă avizeaz ă organigramaă

societ iiă prină careă seă înfiin eaz ă postulă contabil şef şiă dispuneă conduceriiă executive înaintarea 

acesteiaălaăAGAăînăvedereaăaprob rii. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăamân ăAprobare Act Adi ional la Contractul de Mandat nr. 1819 din 

27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.15 din data de 27.08.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă îşiă însuşeşteă Nota de informare nr. 295 / 21.08.2015, privind 

înregistrarea la Oficiul Registrul Comer ului a modificărilor în structura de conducere a societă ii 

şiăoăînainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor. 

- Consiliulă deăAdministra ieă îşiă însuşeşteă Nota nr. 296/21.08.2015 privind reîncadrarea domnului 

Viaşu Dan în func ia “contabil şef” ca urmare a aplicării Sentin ei Civile nr. 3004 / 25.06.2015, ia 
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act de dispozitivul Sentin ei, constat ăpotrivităprevederilor legale incidente în materie obligativitatea 

puneriiăînăexecutareăaăacesteia,ăînăsensulăreintegr riiădomnuluiăViaşuăDanăînămunc ,ăînăpostulăde inută

anterior concedierii, respectiv acela de “contabil şef”, precumăşiăobligativitateaăachit riiădrepturilor 

b neştiădeălaă30.10.2013ăpân ălaăreintegrare,ăconformăprocesuluiăverbalănr.ă3964/14.08.2015ăîncheiată

întreăconducereaăexecutiv ăaăsociet iiăşiădomnulăViaşuăDanăşiăoăînainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaă

Ac ionarilor.ă 

- (1).ConsiliulădeăAdministra ieăiaăact de Nota nr. 4058/ 21.08.2015 în vederea încadrării în Bugetul 

de Venituri şi Cheltuieli în semestrul II / 2015 şi pe total an 2015 ca urmare a aplicării Sentin ei 

Civile nr. 3004 / 25.06.2015 şiădispuneăconduceriiăexecutiveăs ănuăacordeăsalaria ilorăticheteădeămas ă

aferenteălunilorăiulie,ăaugustăşiăseptembrieă2015,ăurmândăcaăînălunaăoctombrieăconducereaăexecutiv ă

s ăprezinteăsitua iaăeconomicoă- financiar ăaăsociet ii,ăînăfunc ieădeăevolu iaăvenituriă– cheltuieliăşiăînă

func ieădeăsolu iaăfinal ăpronun at  deăCurteaădeăApelăCraiovaăînălitigiulăsociet iiăcuădomnulăViaşuă

Dan.  

    (2).ConsiliulădeăAdministra ieădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăreanalizezeăstructuraăorganizatoric ă

şiăstatulădeăpersonalăaleăsociet iiăşiăpân ălaădataădeă25.09.2015ăs ăprezinteăNotă de informare în care 

s ă cuprind ă m suriă pentruă optimizareaă structurii,ă creştereaă eficien eiă activit iiă desf şurateă şiă aă

productivit iiă muncii,ă luândă înă calculă şiă reducereaă deă posturiă TESA,ă prină reorganizareă şiă

restructurareă înă sensulă eficientiz riiă activit ii.ă Se dispune Directorului Executiv încadrarea în 

indicatoriiă prev zu iă înă Bugetulă deă Venituriă şiă Cheltuieliă pentruă anulă 2015, precumă şiă respectareaă

Ordonan eiănr.ă26/2013ăprivindăînt rireaădisciplineiăfinanciare. 

    (3).ConsiliulădeăAdministra ieădispuneădoamneiăB lanăSperan a,ăMedicăDirectorăAdjunctăcaăpân ă

laădataădeă25.09.2015ăs ăprezinteăpropuneriăcuăprivireălaăstructuraăorganizatoric ăşiăstatulădeăpersonală

directăşiăindirectăproductiv,ăprecumăşiăm suriădeăeficientizareăcuăconsecin eădirecteăasupra gradului 

deăocupareăaăpersonaluluiăşiăasupraăfonduluiădeăsalarii. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăşiăîşiăînsuşeşteăNota Comitetului de Nominalizare şi Remunerare 

nr. 297 / 21.08.2015, privind procesul de selec ie şi recrutare personal de conducere la S.C. 

MEDSERV MIN S.A. şiăoăînainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă derulareaă proceduriiă deă recrutareă şiă selec ieă personală deă

conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A. şiăsolicit ăAdun riiăGeneraleăaăAc ionarilorăurm toarele: 

(1) continuarea procedurii de recrutareăşiăselec ieăaămembrilorăConsiliuluiădeăAdministra ie; 

(2) adoptarea uneiă deciziiă cuă privireă laă continuareaă procesuluiă deă recrutareă şiă selec ieă aă

membrilorăConsiliuluiădeăAdministra ieăprinăaplicarea metodei votului cumulativ. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.16 din data de 15.09.2015 
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 - ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăPlanul de dezvoltare al Societăţii pentru perioada 2016-2018, 

amân ăavizareaăşi dispune conducerii executive completarea documentului pana la data de 

25.09.2015cuăobiective,ădirec iiădeăacțiune, termene și persoana responsabile  

- ConsiliulădeăAdministra ieăîşiăînsuşeşteăNotă privind prelungire detaşare de la S. COMPLEXUL 

ENERGETIC OLTENIA S.A. a domnului Pop Gavrilă, Director Executiv la S.C. MEDSERV MIN 

S.A. pentru 6 (şase) luni, respectiv pentru perioada 23.09.2015-23.03.2016 șiăhot r șteăs ătransmit ă

laăS.ăCOMPLEXULăENERGETICăOLTENIAăS.A.ăadres ăpentruăaprobareaădetaș rii.ă 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde:ă 

(1) Notă de informare privind analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, la care Societatea este 

parte la data de 31.07.2015,  

(2) Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru ac iunile în instan ă la data de 

31.07.2015,  

(3) Raport al Comisiei de Cenzori la 31.07.2015,  

dispuneăducereaălaăîndeplinireăaăm surilorăstabiliteădeăComisiaădeăCenzoriăprecumăși respectarea 

Ordinuluiănr.ă1802/2014ăpentruăaprobareaăReglement rilorăcontabileăprivindăsitua iileăfinanciareă

anualeăindividualeăşiăsitua iileăfinanciare anuale consolidate.  

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăExecu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) la 31.07.2015 

(în lună şi cumulat 7 luni 2015), Notă de informare privind situa ia economico-financiară a 

Societă ii în perioada 01.01. - 31.07.2015 șiădispuneăconduceriiăexecutiveăluareaătuturorăm suriloră

pentru: (1)încadrarea în indicatorii BVC/2015 aprobat; (2)respectarea OG 26/2013.  

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde:ă 

(1) Raport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP 

Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situa ia afacerilor şi în aspectele externe 

care ar putea afecta performan ele întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul 

de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performan ă pentru perioada 01.07.2015 - 31.07.2015 

şi cumulat 23.03.2015 - 31.07.2015,  

(2) Măsuri întreprinse de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzuți în 

BVC/2015,  

și dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1 din Contractul de Mandat 

nr. 1819 din 27.03.2015. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăsolicitareaăconduceriiăexecutiveăprivindă,,ătrecerea pe costuri în 

totalitate a sumei cuvenite sau trecerea pe costuri doar a sumei aferente anului 2015, sumele 

aferente anilor 2013 și 2014 urmând a fi trecute în contul 1174, rezultatul reportat provenind din 

corectarea erorilor contabile’’ șiădispuneăcaăentitateaăorganizatoric ăcuăresponsabilit ți în domeniul 
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juridic a Societ ții s ă prezinte,ă pân ă laă dataă deă 25.09.2015ă oă Notă dină careă s ă rezulteă dac ă laă

estimarea șanselor de câștig pentru litigiile în curs de soluționare, care au avut impact asupra 

constituiriiădeăajust riăși provizioane, înregistrate în situațiile financiare aferente anului 2014, au fost 

aprecieri subiective care au condus la erori contabile cu influențe directe asupra BVC/2014. Aceste 

aprecieriăsubiectiveăseărefer ălaăeroriădeăapreciereăprecumăomisiuniăși declarații eronate cuprinse în 

situațiileăfinanciareăaleăentit ții pentru exercițiul anului 2014. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.17 din data de 24.09.2015 

-Avizeaz ămodificareăstructur ăorganizatoric ăSocietate,ăorganigram ăşiăstatădeăfunc iiăconformăNot ă

nr.ă3692/29.07.2015,ăcompletat ăcuăNotaănr.ă310/14.09.2015ăaăConsiliuluiădeăAdministra ie. 

-Împuterniceşteă peă doamnaă Cosneanuă Laviniaă s ă semneze adresa cuă clarific rileă solicitateă deă

ac ionarul majoritar S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., asupra structurii 

organizatorice a Societ ii. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.18ădinădataădeă25.09.2015 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare privind monitorizarea Sistemului Electronic 

de Achizi ii Publice –SEAP, prinăcareăseăspecific  faptulăc ăînăperioadaă31.07.-25.09.2015 nu au fost 

publicate anunturiăînăSEAPăcareăs ăseăîncadrezeăînăobiectulădeăactivitateăalăSociet tii. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare privind structura organizatorică şi statul de 

personal ale Societă ii, si dispune conducerii executive: 

(1). începând cu data de 01.01.2016 s ădesfiinteze postul femeie de serviciu, din cadrul Cabinet 

Medical Motru; 

(2). pân ălaădataă01.11.2015ăs ăprezinteăNotă de informare careăs ăcuprind ăm suriădeăoptimizareă

a structurii organizatorice, cresterea eficienteiă activit tii desf surate siă aă productivit tii muncii cu 

consecinte directe asupra gradului de ocupare a personalului si asupra fondului de salarii. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde: 

1). Notă de informare privind analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, în care Societatea este 

parte la data 31.08.2015. 

(2). Notă privind înregistrările contabile efectuate de Societate pentru ac iunile în instan ă la 

data de 31.08.2015. 

(3). Raport al Comisiei de Cenzori la 31.08.2015. 

ai dispune conducerii executive si comisiei de cenzoriăs ăprezinteăînăurm toareaăsedint ăa Consiliului 

de Administratie, documentele mai sus mentionate,ă careă s ă reflecteă situatiaă Societ tii la data 

30.09.2015. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăExecu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) la 31.08.2015 

(în lună şi cumulat 8 luni 2015), Notă de informare privind situa ia economico-financiară a 
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Societă ii în perioada 01.01. - 31.08.2015, Situatie creante la 31.08.2015, Măsuri luate de 

conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzu i în BVC / 2015, precum şi pentru 

respectarea Ordonan ei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, inclusiv pentru luna 

octombrie 2015, Program de productie pentru luna octombrie 2015 pentru a realiza încadrarea în 

BVC / 2015 şi a respecta Ordonan a nr. 26/2013 si dispune conducerii executive încadrarea în BVC 

/ 2015 aprobat si respectarea Ordonan eiănr.ă26/2013ăprivindăînt rireaădisciplineiăfinanciare. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 1819 din 

27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situa ia 

afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performan ele întreprinderii publice sau 

perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performan ă 

pentru perioada 01.08.2015 - 31.08.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.08.2015 si dispune 

remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract de Mandat. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă de informare privind estimarea şanselor de câştig pentru 

litigiile în curs de solu ionare, care au avut impact asupra constituirii de ajustări şi provizioane, 

înregistrate în situa iile financiare aferente anului 2014 siă dispuneă conduceriiă executiveă s ă

completeze Nota de informare conformăsolicit rilorădinăHot râreaănr.ă16/15.09.2015ăaăConsiliuluiădeă

Administratie  

-Consiliulă deă Administra ieă dispuneă conduceriiă executiveă s ă actualizeze Actul Constitutiv al 

Societ tiiăpân ălaădataă01.12.2015. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.19 din data de 29.10.2015 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde: 

(1) Notă de informare privind analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, la care S.C.MEDSERV 

MIN S.A. este parte la data de 30.09.2015. 

(2) Notă privind înregistrările contabile efectuate de societate pentru ac iunile în instan ă la data de 

30.09.2015 si dispune conducerii executive corelarea evidentei financiar contabile cu stadiul 

actiunilor în instant ,ăluândăînăconsiderareăestimareaăsanselor de câstig formulate de Compartimentul 

Juridic al societ tii,ăm surileă specificateă înăRapoarteleăComisieiă deăCenzoriă /ă 2015ă si legislatia în 

vigoare. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde: 

(1) Execu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli (BVC) la 30.09.2015 (în lună şi cumulat 9 luni 2015), 

BVC preliminat aferent perioadei octombrie - decembrie 2015 şi BVC preliminat an 2015. 

(2) Notă de informare privind situa ia economico-financiară a societă ii în perioada 01.01.-

30.09.2015. Măsurile luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzu i în 

BVC pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonan ei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare, inclusiv pentru perioada octombrie - decembrie 2015 si dispune conducerii executive 
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continuareaăm surilorănecesareăpentru încadrarea în BVC / 2015 aprobat siă respectareaăOrdonan eiă

nr.ă26/2013ăprivindăînt rireaădisciplineiăfinanciare. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăRaport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 1819 

din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările semnificative în situa ia 

afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performan ele întreprinderii publice sau 

perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performan ă  

pentru perioada 01.09.2015 - 30.09.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 30.09.2015 si dispune 

remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contractul de Mandat. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde: 

 (1) Raport privind execu ia Contractelor de Administra ie ale membrilor Consiliului de 

Administra ie pentru perioada 01.07.2015 - 30.09.2015 şi cumulat 01.01.2015 - 30.09.2015. 

(2) Notă de informare privind tranzac iile cu administratorii ori directorii, cu angaja ii, cu 

ac ionarii care de in controlul asupra societă ii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru 

trimestrul III 2015, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1). siă leă înainteaz ,ă laă

AdunareaăGeneral ăaăActionarilor, pentru informare. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde Notă de informare privind controlul financiar de 

gestiune; modul de ducere la îndeplinire a planului propriu de ac iune în trimestrul III 2015 si 

dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a planului propriu specific controlului financiar 

de gestiune / 2015. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăPlanul de dezvoltare al societă ii pentru perioada 2016- 2018 si 

dispune conducerii executive completarea siărevizuireaăacestuiaăînăconformitateăcuăhot rârea nr. 5 / 

27.07.2015ăaăAdun riiăGenerale a Actionarilor S.C. MEDSERV MIN S.A., adresa nr.  

1870ă /27.07.2015ă primit ă deă laă ac ionarulă majoritară siă cuă complet rileă peă careă leă vaă primiă deă laă

membrii Consiliului de Administratie. 

-Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Manualul de politici contabile al societă ii, constat ă c  

documentul nu este înregistrat siă datat,ă nuă esteă semnată deă c treă elaboratoră siă amân ă discutarea 

acestuiaăpân ălaăurm toareaăsedint ăaăConsiliuluiădeăAdministratie. 

-ConsiliulădeăAdministra ieăavizeaz ăBugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat / 2015. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.20 din data de 18.11.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă aprob ă şiă înainteaz ă laă Adunareaă General ă aă Ac ionariloră spreă

informare: 

1. Raportă privindă activitateaă Consiliuluiă deă Administra ieă pentruă perioada 01.01.2015 - 

30.09.2015,ăînso ităde: 

a. Execu ieă Bugetă deă Venituriă şiă Cheltuieliă laă 30.09.2015ă (înă lun ă şiă cumulată 9ă luniă

2015); 
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b. Not ădeăinformareăprivindăsitua iaăeconomico-financiar ăaăS.C.ăMEDSERVăMINăS.A.ă

în perioada 01.01.2015 - 30.09.2015; 

c. Raport al Comitetuluiă deă Nominalizareă şiă Remunerareă pentruă trimestrulă IIIă 2015ă şiă

cumulat pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015; 

d. Raport al Comitetului de Audit la 30.09.2015; 

e.  Raport al Comisiei de Cenzori la 30.09.2015. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.21 din data de 26.11.2015 

- Consiliulă deă Administra ieă avizeaz ă şiă înainteaz ă laă Adunareaă General ă aă Ac ionarilor, spre 

aprobare, Planul de dezvoltare al societă ii pentru perioada 2016-2018. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.22 din data de 07.12.2015 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă nr. 339/27.11.2015 de informare privind monitorizare 

Sistem Electronic de Achizi ii Publice – SEAP șiă dispuneă conduceriiă executiveă s ă continueă

monitorizarea. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde: 

   (1). Notă nr. 340/27.11.2015 de informare privind analiza ac iunilor în instan ă, aflate pe rol, 

la care S.C. MEDSERV MIN S.A. este parte la data de 31.10.2015. 

   (2). Notă nr. 341/27.11.2015 privind înregistrările contabile efectuate de societate pentru 

ac iunile în instan ă la data de 31.10.2015. 

   șiădispuneăconduceriiăexecutiveăs ăprezinteăpropuneriăprivindăconstituireaădeăajust riăşiăprovizioaneă

pentruăac iunileăînăinstan ăînăcareăşanseleăestimateădeăcâştigăsuntămaiămiciădeă50ă%,ădup ăcaz.ă 

- Consiliul de Administra ieăiaăactăde:ă 

   (1). Execu ie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 31.10.2015 (în lună şi cumulat 10 luni 2015), BVC 

preliminat aferent perioadei noiembrie - decembrie 2015 şi BVC preliminat an 2015 (nr. 

342/27.11.2015). Situație creanțe la 31.10.2015 (nr. 343/27.11.2015). Notă nr. 344/27.11.2015 de 

informare privind situa ia economico-financiară a societă ii în perioada 01.01. -31.10.2015. 

   (2). Măsuri luate de conducerea executivă pentru încadrarea în indicatorii prevăzu i în Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015, precum şi respectarea Ordonan ei nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare, inclusiv pentru perioada noieombrie - decembrie 2015 (nr. 

345/27.11.2015).  

   și dispune conducerii executive încadrarea în BVC / 2015 aprobat șiă respectareaăOrdonan eiă nr.ă

26/2013ăprivindăînt rireaădisciplineiăfinanciare. 

- ConsiliulădeăAdministra ieă iaă actă deă Raport nr. 346/27.11.2015 privind execu ia Contractului de 

Mandat nr. 1819 din 27.03.2015 al domnului POP Gavrilă, Director Executiv; schimbările 

semnificative în situa ia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performan ele 
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întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice; gradul de realizare a obiectivelor şi 

indicatorilor de performan ă pentru perioada 01.10.2015 - 31.10.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 

31.10.2015 și dispune remunerarea directorului executiv în conformitate cu art. 5.1.1. din Contract 

de Mandat. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactăde 

   (1). Notă nr. 347/27.11.2015 de informare privind structura organizatorică şi statul de personal 

ale societă ii. 

   (2). Măsuri pentru optimizarea structurii, creşterea eficien ei activită ii desfăşurate şi a 

productivită ii muncii, cu consecin e directe asupra gradului de ocupare a personalului şi asupra 

fondului de salarii  

    șiă dispuneăconduceriiă executiveăprezentareaă înăurm toareaă şedin ,ă aăproiectuluiă deăBVCăpentruă

anulă2016ăatâtăpentruăactivitateaădeăprest riăservicii,ăcâtăşiăpentruăactivitateaădeăinvesti ii,ăprecumăşiă

m suriădeăeficientizareăaăactivit iiăsociet ii. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă de:ă Raport al Comisiei de Cenzori la 31.10.2015 şiă dispuneă

conduceriiăexecutiveăducereaălaăîndeplinireăaărecomand rilorăprev zuteăînăraport. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăamân ădiscutareaăManual nr. 349/27.11.2015 de politici contabile, al 

societă ii pân ălaăurm toareaăşedin . 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.23 din data de 29.12.2015 

- Consiliulă deăAdministra ieă aprob ă Notă privind modificare Program de investitii pentru anul 

2015 al societătii. 

- Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Notă privind modificare Regulament de Organizare si 

Functionare al societătii si dispune conducerii executive revizuirea acestuia si prezentarea în 

urm toareaăsedint . 

- ConsiliulădeăAdministra ieăiaăactădeăNotă privind Nomenclatorul Arhivistic al societătii si dispune 

conduceriiă executiveă s ă îlă înaintezeă pentruă aprobareă laă Serviciulă Judetean Gorj al Arhivelor 

Nationale. 

-(1) Consiliulă deă Administra ieă iaă actă deă Manual de politici contabile, nr. 349/27.11.2015 al 

societă ii si dispune conducerii executive elaborarea acestuia în conformitate cu prevederile 

legislative în vigoare siăprezentareaăînăurm toareaăsedint .  

-(2) Consiliulă deă Administra ie dispune conducerii executive ducerea la îndeplinire a mentiunilor 

specificateăînăprocesulăverbalăalăsedintei,ăanexatălaăprezentaăhot râre.ă 

-ConsiliulădeăAdministra ieăaprob  în conformitate cu Ordinul nr. 2032 / 2013 Notă privind: 

       (1) modificări în structură a indicatorilor prevăzuti în anexele 2-8 din Bugetul de Venituri si 

Cheltuieli (BVC) rectificat aprobat pentru anul 2015; 
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       (2) modificări pe trimestrul IV a indicatorilor prevăzuti în anexele 2-8 din Bugetul de Venituri si 

Cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2015. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăNotă privind modificare Program de investitii rectificat pentru 

anul 2015 al societătii. 

- ConsiliulădeăAdministra ieăaprob ăNotă privind modificare Program de aprovizionare pentru anul 

2015 al societătii. 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.24 din data de 29.12.2015 

-(1) Consiliulă deă Administra ieă aprob ă Obiective si criterii de performantă aferente perioadei 

23.03.2015-31.12.2015 pentru Directorul Executiv al societătii, domnulă POPă Gavril , stabilite în 

conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat, aprobat pentru anul 2015, Anexă la 

Contractul de Mandat nr. 1819 / 27.03.2015. 

-(2) Consiliulă deă Administra ieă desemneaz ,ă peă doamnaă COSNEANUă Laviniaă s ă semnezeă Anexa 

specificat ălaăpunctulă(1). 

-ConsiliulădeăAdministra ieăavizeaz  Obiective si criterii de performantă pentru membrii Consiliului 

de Administratie aferente anului 2015, stabilite în conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli 

rectificat, aprobat pentru anul 2015, Anexă la Contractul de Administratie al fiecărui membru si o 

înainteaz ălaăAdunareaăGeneral ăaăActionarilorăpentruăaprobare. 

 
 

5. Rezultateleăactivit iiăăfinanciare 

 

     5.1.Rezultateleăactivit iiăăeconomicoă-financiare pentru perioada 01.01.2015-

31.12.2015  

 

  Rezultatulăcontuluiădeăprofităşiăpierdereălaădataădeă31.12.2015,ăseăprezint ăastfel: 

 

Denumirea indicatorilor                                                                    

Nr. 

rd. 

  

Exercitiul financiar 

2014 2014 

A B 1 2 

1. Cifraădeăafaceriănet ă(rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)  01 4.493.298 3.985.544 

    Produc iaăvândut ăă(ct.ă701ă+ă702+ă703ă+ă704ă+ă705ă+ă706ă+ă708) 02 4.493.298 3.985.544 

    Venituriădinăvânzareaăm rfuriloră(ct.ă707) 03   

    Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04   

    Venituriădinădobânziă înregistrateădeăentit ileă radiateădinăRegistrulăgenerală şiă careă
mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) 

05   
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    Venituriădinăsubven iiădeăexploatareăaferenteăcifreiădeăafaceriănete (ct. 7411) 06   

2. Venituriăaferenteăcostuluiăproduc ieiăînăcursădeăexecu ie (ct. 711 + 712)  
 

   

        Sold C                                                07   

        Sold D 08   

3.Venituri din produc iaăde imobilizari necorporale si corporale  (ct. 721 + 722)  09   

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755) 10   

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11   

6.Venituri din subven iiădeăexploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+ 
7419) 

12   

7.Alte venituri din exploatare (ct. 751+758 +  7815) 13 67.786 24.422 

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14   

- din care, venituri din subventii pentru investitii  (ct.7584) 15   

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10+11+12+13)  16 4.561.084 4.009.966 

8.a)ăCheltuieliăcuămateriileăprimeăşiămaterialeleăconsumabileă(ct.ă601 + 602) 17 139.877 110.779 

   Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18 10.232 14.884 

   b)ăAlteăcheltuieliăexterneă(cuăenergieăşiăap ) (ct. 605) 19 24.368 27.595 

   c)ăCheltuieliăprivindăm rfurileă(ct.ă607) 20   

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21   

9.Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24)   22 3.670.015 3.331.317 

   a)Salariiăşiăindemniza ii (ct. 641 + 642 + 643 + 644 )  23 2.831.912 2.679.130 

   b)Cheltuieliăcuăasigur rileăşiăprotec iaăsocial ă(ct.ă645) 24 838.103 652.187 

10.a)ăAjust riădeăvaloareăprivindăimobiliz rileăcorporaleăşiănecorporaleă(rd. 26 - 27)  25 111.102 121.422 

   a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813+6817) 26 111.102 121.422 

   a.2) Venituri (ct. 7813) 27   

   b)ăAjust riădeăvaloareăprivindăactiveleăcirculanteă(rd. 29 - 30)  28   

   b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 29 111.618 2.286 

   b.2) Venituri  (ct. 754 + 7814) 30 111.618 2.286 

11.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)  31 312.318 338.777 

11.1.ăCheltuieliăprivindăpresta iileăexterneă(ct.ă611ă+ă612ă+ 613 + 614 +615+ 621 + 
622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 

32 267.431 275.836 

11.2.ăCheltuieliăcuăalteăimpozite,ătaxeăşiăăv rs minteăasimilate; 
cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative 

speciale  (ct. 635+6586*) 

33 41.639 43.775 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34   

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655) 35   

11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587) 36   

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6588) 37 3.248 19.166 
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Cheltuieliă cuădobânzileădeă refinan areă înregistrateădeăentit ileă radiateădinăRegistrulă
generalăşiăcareămaiăauăînăderulareăcontracteădeăleasingă(ct.ă666*) 

38   

Ajust riăprivindăprovizioaneleă(rd. 40 - 41)  39   

- Cheltuieli (ct. 6812) 40   

- Venituri (ct. 7812)  41   

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+ 39)  42 4.267.912 3.944.774 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:               

          - Profit (rd. 16 - 42)  43 293.172 65.192 

          - Pierdere (rd. 42 - 16)  44   

12.Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612+7613) 45   

          - dinăcare,ăveniturileăob inuteădeălaăentit ileăafiliateă 46   

13.Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 47 53 

          - dinăcare,ăveniturileăob inuteădeălaăentit ileăafiliateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 48   

14. Venituri din subventii de expploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49   

15. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768+7615) 50 12.528 9.011 

           - din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615) 51 12.528 9.011 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.45+47+49+50) 52 12.575 9.064 

16.Ajust riă deă valoareă privindă imobiliz rileă ă ă financiareă şiă investi iileă financiareă
de inuteăcaăactive circulante (rd. 54 - 55)  

53   

          - Cheltuieli (ct. 686)   54   

          - Venituri (ct. 786) 55   

17.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 56 15.077 6.974 

          - dinăcare,ăcheltuielileăînărela iaăcuăentit ileăafiliateă 57   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 6  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 15.083 6.974 

PROFITULăSAUăPIERDEREAăFINANCIAR( ):ăăăăăăăăăăăăă   

          - Profit (rd. 52 - 59)  60 0 2.090 

          - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 2.508 0 

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 4.573.659 4.019.030 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42+59) 63 4.282.995 3.951.748 

PROFITULăSAUăPIERDEREAăBRUT( ):ăăăăăăăăăăăăă   

          - Profit (rd. 62 - 63)  64 290.664 67.282 

          - Pierdere (rd. 63 - 62)  65   

18.Impozitul pe profit (ct. 691) 66 78.487 19.488 

19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 67   

20.PROFITULăSAUăPIERDEREAăNET( )ăAăEXERCI IULUIăFINANCIAR:   
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          - Profit (rd. 64 - 65 – 66-67)  68 212.177 47.794 

          - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64);      69   

 

La data de 31.12.2015, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2015, aferente aceleiasi 

perioade,  rezultatulăactivit ii financiare desfasurateăăseăprezint ăastfel: 

Nr. 
Crt 

 Denumire indicatori  
Programat 
12 luni 
2015 

Realizat 
12 luni 
2015 

% 

1 Venituri totale  4043 4019 99,40% 

     - venituri totale din exploatare  din care 4034 4010   99,40% 
        din  servicii prestate 4010 3986   99,40% 

     -   alte venituri din exploatare 25 24 
      

99,19% 
      - venituri  financiare 9 9 100,00% 
2 Cheltuieli totale 3998 3952 98,84% 

    - cheltuieli de exploatare 3991 3945 98,85% 
        * chelt. cu bunuri si servicii 436 429 98,53% 
        * chelt. cu impozite si taxe 17 15 90,00% 
        * chelt. cu personalul         3397 3360 98,90% 
        * alte chelt. de exploatare 141 141 100,00% 
   - cheltuieli  financiare 7 7 100,00% 

3 Rezultatul brut 45 67 

   

149,48% 

4 Impozit pe profit 17 19 

   

112,75% 

5 Rezultatul net 25 48 187,59% 

 

 

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obliga iilorădeăplat ă 

Indicator Formula de calcul 
Valoare 

31.12.2014 
Valoare 

31.12.2015 
Interpretare rezultat 

/Nivel optim 

Rata autonomiei 
financiare 

Capitaluri proprii/capitaluri 
permanente x 100 97.47 100 

exprima 
independenta  
financiara a 
societatii 

Rata securitatii 
financiare 

Capitaluri proprii/datorii pe 
termen lung si mediu 60.58 N/A* 

valorile normale 
sunt cele 
supraunitare 

Lichiditate curenta Active curente/datorii curente 1.52 1,56 

Exprima capacitatea 
societatii de a 
acoperi datoriile 
curente prin activele 
curente. 
Valoarea acestui 
indicator se situeaza 
in jurul valorii 
admisibile. 
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Solvabilitate 
generala Active totale/datorii totale 2.56 2,69 

Exprima capacitatea 
societatii de a-si 
acoperi datoriile 
curente prin activele 
totale. Societatea  s-
a situat peste limita 
minima de 1,4. 

Viteza de rotatie a 
debitelor clienti 

(Sold mediu creante 
comerciale/cifra de afaceri) x nr 
de zile 52.91 69,32 

indica nr de zile 
pana la data la care 
debitorii isi achita 
datoriile catre 
persoana juridical 

Viteza de rotatie a 
creditelor furnizori 

( sold mediu datorii comericale pe 
termen scurt/achizitii bunuri) x nr. 
Zile 9.07 7,84 

indica nr. de zile in 
care se platesc 
furnizorii 

*Nota: La 31.12.2015 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 

 

5.2. BILAN UL 

 

Activele imobilizate au înregistrat o diminuare la 31.12.2015ă fa  de 31.12.2014 pe fondul 

achizitiei unor activelor fixe . 

 Activele circulante au înregistrat o crestere uşoar ă la 31.12.2015 fa  de 31.12.2014 având 

drept justificareăfaptulăc  la nivelul numerarului s-a înregistrat o creştere, iarălaănivelulăcrean elorăs-a 

înregistrat o sc dereă creştere.ă Seă poateă observaă c ă viteza de rota ie a creditelor furnizori este 

inferioar  vitezeiădeărota ieăaădebitelorăclien i.  În ceeaăceăpriveşteăpozi iaăfinanciar  la 31.12.2015 

fa  de 31.12.2014, situa iaăseăprezint ăastfel:ă 

 

Indicatori - mii lei- 31.12.2015 31.12.2014 % 

0 1 2 3=1/2 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 1195 1084 110,23% 

Imobilizari necorporale 33 21 157,14% 

Imobilizari financiare 0 0 % 

Total 1228 1106 111,03% 

Active circulante 

Stocuri 42 40 105,00% 
Creante 1054 1323 79,67% 

Investitii pe termen scurt 0 0 0 % 

Casa si conturi la banci 596 162 267,90% 
Total 1691 1525 110,89% 

ACTIVE TOTALE 2919 2631 110,95% 
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Datorii pe termen lung 

Imprumuturi 0 0 0.00% 

Alte datorii 0 0 0.00% 

Total 0 0 0.00% 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0 0 0.00% 

Alte datorii 978 1110 88,11% 
Total 978 1110 88,11% 
Datorii totale 978 1110 88,11% 

Provizioane 
 

17 % 

Capitaluri proprii 1778 1653 % 

PASIVE TOTALE 2756 2780 99,14% 

 

5.3ăSitua ia comparativa a creanțelor - 31.12.2015 versus 31.12.2014  

  

Specifica ie  Sold la 31.12.2014 Sold la 31.12.2015 

Total (lei),  din care:   1.053.667 1.323.180 

- Furnizori-debitori 0 0 

- Clienti 503.752 1.010.048 

-Ajustari  depreciere   debitori -111.617 -126.047 

-Clienti-facturi    de intocmit 9.210  

- Debitori 212.717 210.429 

- Creante   cu fd.asig.sanatate 
 

17.099 13.913 

  -Creanta cu impozitul pe profit  2.061 

Creante cu personalul 38.275 38.275 

- Creante  imobilizate 308.468 163.501 

-  Alte  creante  75.763 11.000 

 
 

5.4. POLITICA DE DIVIDEND 

Repartizareaăprofituluiăcontabilăalăsociet ii,ăr masădup ădeducereaăimpozituluiăpeăprofit,ăseă

efectueaz ăînăconformitateăcuăurm toarele: 

  OUGă64/2011ăprivindărepartizareaăprofituluiălaăsociet ileăna ionaleăşiăsociet ileăcomercialeă

cu capital integral sau majoritar de stat; 
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  Bugetulă deă Venituriă şiă Cheltuieliă 2014ă aprobată prină Ordinul nr. 4078/21.12.2014, care 

prevede la capitolul de repartizareă peă destina iiă aă profituluiă contabilă r masă dup ă deducereaă

impozituluiăpeăprofită(bugetat)ăcuantumulădeă50%,ăpentruădividendeăcuveniteăac ionarilor. 

Propunerea de repartizarea a dividendelor pentru perioada 2015,ătabelarăseăprezint ăastfel: 

               mii lei 

Indicator UM 2015 

Profit net mii lei 47,79 

Dividend repartizat mii lei 21,77 

Rataăefectiv ădeădistribuire % 45,66 

Dividendăbrutăpeăac iune lei 3,46 

 
 R spundereaăpentruăsitua iileăanualeăîntocmite,ărevineăconduceriiăsociet ii. 

    PrinăHot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.15ădinădataădeă27.08.2015ăs-a avizat Planul de 

dezvoltare al Societatii pentru perioada 2016-2018 si a fost inaintat la AGA pentru aprobare. 

 

6.  Execu iaăContractuluiădeăMandat 

 

În perioada 01.01.2015 - 31.12.2015,ă func iaă deăDirectorăExecutivă ală S.C.ăMedservă

MinăăS.A.ăaăfostăde inut ăde: 

-domnul  Milosteanu Gheorghe  - pân ălaădataădeă20.03.2015 

-domnulăPopăGavril ăă- începând cu data de 23.03.2015. 

 Pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, domnul Milosteanu Gheorghe  a fost 

remuneratăcuă ă70%ăădinăremunera iaăstabilit ăprinăcontractulădeămandat,ă înăconformitateăcuă

gradul de  realizare a criteriilor șiăobiectivelorădeăperforman ăpentruăperioadaă01.01.2015-

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

Remunerațiaăaăfostăstabilit ăînăurmaăăRaportuluiăprivindăexecuția Contractului de mandat nr. 

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

aprobatăprinăHot râreaănr.ă8/21.04.2015ăaăConsiliului de Administrație al S.C. Medserv Min 

S.A. 

 Pentru perioada  23.03.2015 - 31.12.2015,  conducerea   SC Medserv  Min   SA 

Târgu -  Jiuăaăfostăasigurat ădeădomnulăPopăGavrila,ăînăbazaăAcorduluiănr.1725/23.03.2015ăsiă

a Contractului de mandat nr. 1819/27.03.2015. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul  

,,Beneficiază de o indemniza ie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în 
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conformitate cu prevederile legale în vigoare. Remunera ia lunară a mandatarului se 

diminuează propor ional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor   de 

performan ă stabilite prin Contract, dar nu  mai mult de 30 % din nivelul acestuia.’’ 

Cheltuialaă total ă cuă indemniza iaă Directoruluiă executivă înă perioadaă 01.01.2015-

31.12. 2015 a fost de 114.618 lei  din care: 

 93.121  lei - indemniza ieăăbrut  

 21.497  lei - contribu iiălaăbuget. 

 

     În conformitate cu Contractul de mandat nr. 892/24.07.2014,  pentru perioada 

01.01.2015-20.03.2015, directorul executiv – dl Milosteanu Gheorghe are un grad de 

realizare a indicatorilor de 28%. 

Cheltuialaă total ă cuă indemniza iaă Directoruluiă executivă – dl Milosteanu Gheorghe 

pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015 a fost de 22.399 lei  din care: 

 17.798 lei - indemniza ieăăbrut  

  4.601 lei - contribu iiăla buget. 

fiind inclus ăaiciăşiăindemniza ia reprezentând compensarea în bani pentru zilele de concediu 

neefectuateăşiăachitateăînălunaădecembrieă2015.ă 

          În conformitate cu Acordul nr. 1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 

1819/27.03.2015,  pentru perioada 23.03.2015-31.12.2015, directorul executiv – dl Pop 

Gavril ăareăunăgradădeărealizareăaăindicatorilor de 100%. 

Cheltuialaă total ă cuă indemniza iaă Directoruluiă executivă – dlă PopăGavril ă înă pentruă

perioada 23.03.2015-31.12.2015 a fost de 92.219 lei  din care: 

 75.323  lei - indemniza ieăăbrut  

 16.896  lei - contribu iiălaăbuget. 
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7.Supraveghereaăgestiuniiăsociet ii 

 

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

parcursul periooadei 01.01.2015-31.12.2015 supraveghereaăgestiuniiăsociet iiăfiindăefectuat ă

deă c treă comisiaă deă cenzori,ă ină acestă contextă fiindă intocmite Rapoarte in mod regulat in 

cadrul carora se regasesc men iunile pe care comisia de cenzori le-a considerat necesare. 

De asemenea, cenzoriiă auă obliga ia s ă verificeă dac ă situa iileă financiareă aferenteă anuluiă

2015ă suntă legală întocmiteă şiă înă concordan ă cuă registrele,ă dac ă acesteaă dină urm ă suntă inuteă

regulatăşiădac ăevaluareaăelementelorăpatrimonialeăs-aăf cutăconformăregulilorăstabiliteăpentruă

întocmirea şiăprezentareaăsitua iilorăfinanciare. 

Comisia de cenzori nuă aă adusă laă cunoştin ă membriloră Consiliuluiă deă Administra ieă peă

parcursul anului 2015 faptulă c ă ară existaă indiciiă privindă nereguliă înă administra ieă şiă înc lc riă aleă

dispozi iilorălegaleăşiăprevederilor Actului Constitutiv. 

Cuă toateă c ă pân ă laă dataă prezentei,ă c treă Consiliulă deă Administra ieă nuă auă fostă

efectuateă propuneriă privindă constituireaă deă ajust riă şiă provizioaneă aferenteă perioadeiă

01.01.2015-31.12.2015,ă comisiaă deă cenzoriă opineaz ă înă cadrulă raportului nr. 3835 din 

05.08.2015ăc ăsitua iileăfinanciareăaferenteăsemestruluiăIă2015ăîntocmiteădeăsocietateăprezint ă

într – oă manier ă fidel ă aspecteleă semnificative,ă pozi iaă financiar ă şiă rezultateleă activit iiă

acesteia, nefiind viciate de anomalii semnificative. Ulterior, în cadrul raportului nr. 4262 din 

04.09.2015ă comisiaă deă cenzoriă aă constatată c ă m suraă privindă constituireaă deă provizioaneă

pentruălitigiileăaflateăpeărolulăinstan elorădeăjudecataănuăaăfostăfinalizat ădatorit ăperioadeiădeă

vacan ăaămagistra ilorăşiănefinaliz riiădosarelorăînăcursădeăjudecat ăşiăaăpropusăcaătermenădeă

îndeplinireăaăm suriiădataădeă31.12.2015.ă 

Mai mult, în cadrul notei nr. 805/15.02.2016 (care a facut obiectul sedintei Consiliului 

de Administratie din data de 22.02.2016) conducerea societatii opineaza faptul ca nu se 

impune inregistrarea de ajustari si provizioane pentru anul 2015.  

Deă asemenea,ă cenzoriiă nuă auă adusă laă cunoştin aă membriloră Consiliuluiă deă

Administra ieă– pentru anul 2015 - faptul ca ar exista indicii privind nereguliăînăadministra ieă

şiăînc lc riăaleădispozi iilorălegaleăşiăaleăprevederilorăActuluiăConstitutiv. 
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8.ăSITUA IAăLITIGIILOR 

Situa iaălitigiilorăînregistrateăpeărolulăinstan elorăjudec toreştiăînăanulă2015ăseăprezint ă

astfel: 

Dosar 8943/95/2013-contesta ieădecizieădeăconcediere;ăstadiulăprocesual-apel; 

Dosar  4080/95/2015, pretentii, stadiul procesual-apel 

Dosar 3725/95/2015,  pretentii, stadiul procesual-procedura scrisa 

Dosar 155/318/2015,plangere contraventionala, stadiul procesual-apel 

Dosar 7378/95/2015 , litigii de munca, stadiul procesual-fond 

Dosar 7783/95/2015 , pretentii, stadiul procesual-fond 

Dosar 1651/318/2015, pretentii, , stadiul procesual-apel 

Dosar 6069/95/2014- drepturiăb nești,ălitigiiădeămunc ,ăstadiulăprocesual-apel; 

Dosar 9464/215/2015, contestatie la executare , stadiul procesual-fond 

Dosar 12506/318/2015 , pretentii, stadiul procesual-fond 

Dosar 4521/318/2014, drepturi banesti, stadiul procesual-fond 

Dosar 13930/318/2015, pretrentii , stadiul procesual-fond 

Dosar13929/318/2015, pretentii, stadiul procesual-fond 

Dosar 9719/95/2014* , alte cereri, stadiul procesual-fond 

Pe baza opiniei juristilor care instrumenteaza aceste actiuni in instanta, conducerea 

societatii în cadrul notei nr. 805/15.02.2016 (care a facut obiectul sedintei Consiliului de 

Administratie din data de 22.02.2016) opineaza faptul ca nu se impune inregistrarea de 

ajustari si provizioane pentru anul 2015.  

     Prezentul raport este insotit de: 

1. Raport privind activitatea S.C. MEDSERV MIN S.A. in perioada 01.01-31.12.2015 

2. Execu iaăBugetuluiădeăVenituriăşiăCheltuieliăpentruăanulă2015 

3. Raport Comitet de Audit aferent anului 2015. 

4. RaportăComitetădeăNominalizareăşiăRemunerareăaferentăanuluiă2015. 
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Având în vedere cele prezentate în prezentul raport al Consiliului de Administra ieă

propunemăspreăaprobareăAdun riiăGeneraleăaăAc ionarilor: 

a) situa iileăfinanciareăanuale 2015, 

b) repartizarea profitului anului 2015. 

 

 

MembriiăConsiliuluiădeăAdministra ie, 
              Cosneanu Lavinia – membru  

    Neaț ăGheorgheăăă- membru 
              St noiuăViorelăă– membru  
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 
 
 
 

 RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA   S.C. MEDSERV MIN S.A.  

 ÎN PERIOADA 01.01 - 31.12.2015. 

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

INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -31.12.2015 
 

 
1.1.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). 

Sediul social al societăţii este în Tg-Jiu, strada Calea Severinului nr. 38A, 

jud. Gorj. 

1.2. 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: 
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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                                      6.125      612.500        97,222 

Federaţia Naţională Mine Energie                  25               2.500          0,397 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia           25               2.500          0,397 

Sindicatul Minerul EMC Rovinari                 25               2.500          0,397 

Sindicatul Liber EMC Roşia                          25               2.500          0,397  

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa                     13               1.300          0,206 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia                   12               1.200          0,190 

Sindicatul Sal. SC Medserv Min SA             50               5.000          0,790 

 

TOTAL                                                 6.300            630.000         100,00 
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1. 3. PATRIMONIUL 

 
 

Patrimoniulăsociet iiălaădataădeă31.12.2015 esteăurm torul: 
 
 

 
                    ACTIV                                                               2.630.681 lei 
 

 IMOBILIZ RIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              1.105.652 lei 

 STOCURI                                                             40.072 lei 

 DISPONIBIL                                                       161.777 lei 

 CREAN EăăCLIENȚI                                       1.010.048 lei 

 ALTEăCREANȚE                                                439.179 lei 

 AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI                      126.047 lei 

 

 

 
PASIV                                                             2.630.681 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                          630.000 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                      110.594 lei                                 

 ALTE REZERVE                                            868.822 lei  

 PROFIT  2015                                                  47.794 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                      977.731 lei 

 REZ. REP. DIN CORECT. ER. CONTAB.               4.260 lei       

 

 

Cifra de afaceri                                                     3.985.544 lei 

Venituri Totale, din care:                                      4.019.030 lei 

   - venituri din exploatare                                     4.009.966 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                     3.951.748 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                   3.944.774 lei 

                 Profit brut                                                                   67.282 lei 

       Profit net                                                                    47.794 lei 
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2. ANALIZA DATORIILOR ŞIăCREAN ELOR 

 LA DATA DE  31.12.2015 

 
2.1. DATORII 

 
Datorii pe termen scurt si mediu – 977.731 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. datorii leasing; 
5. alte datorii (dividende); 
6. Creditori diversi; 

           Lei  

Capitol datorie    31.12.2015  
1.Furnizori, din care: 95.759 
      restanţi: 0 

- Furnizori  88.620 
- Furnizori facturi nesosite 1.621 

       - Furnizori de imobilizari 5.518 
2.Bugete, din care: 135.979 
     Debite 133.979 
          din care restante:  

    Amenzi şi penalităţi BS 2.000 

3.Decontari cu personalul unitatii 103.579 
4.Datorii leasing 39.721 
5.Dividende 602.671 
6.Creditoriădiverși 22 

TOTAL 977.731 
 

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului: 
 
 

curente restante

1 CAS 15,8 % 36,381 0 0 36,381

2 CAS 10,5% 23,514 0 0 23,514

3 Sanatate 5,2% 11,923 0 0 11,923

4 Sanatate 5,5% 12,557 0 0 12,557

5 Accid. si boli prof 0,214% 465 0 0 465

6 Fond de garantare 0,25% 540 0 0 540

7 Somaj 0,5% unitate 1,067 0 0 1,067

8 Somaj 0,5% salariati 1,073 0 0 1,073

9 Impozit salarii 46,459 0 0 46,459

10 Impozit pe dividende 0

11 Impozit pe profit 0 0 0

12 Fond handicapati 0 0 0

13 Amenzi si penalitati BS 0 2,000 2,000

14 concedii medicale 0.85% 0 0 0

133,979 0 2,000 135,979

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal
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Debitele curente reprezintă obligaţiile bugetare aferente lunii decembrie 2015. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                      88.620 lei 
Furnizori facturi nesosite                            1.621 lei 
Furnizori din imobilizări  (4041)                                                              5.518 lei 
Total furnizori                           95.759 lei                      
 
2.2. CREANTE 

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

1. clienţi; 
2. clienti facturi de intocmit 

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

Capitolăcrean e 31.12.2015 
Clien iă- din care: 1.010.048 
     CE Oltenia SA 920.453 
          dinăcareărestan i: 0 

     Diversi  89.595 
        dinăcareărestan i: 66.325 

Alte creante, din care: 439.179 
- Debitori diversi 210.429 
          dinăcareărestan i  98.909 

- Creante fond asigur. sanatate 13.913 
- Creante cu personalul 38.275 
- Creante imobilizate (garantii) 163.501 
                            din care restante: 17.604 

- Decont. in curs de clarificare 11.000 
 - Impozit profit de recuperat 2.061 
Ajustari depr creante deb diversi -126.047 

TOTAL 1.323.180 
 
 
 

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

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA                        920.453 lei, din care restanți: 

Clienti debite diversi (4112)                                       89.595 lei, din care restanți: 

- ACS Autocorex                 1.405,96 lei 

- Anima Speciality Medical                       6.112,50 lei 

- CET Govora SA                                     38.301,12 lei 

- CS Pandurii Tg-Jiu                                 15.359,55 lei 
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- CS Energia Tg-Jiu                           3.500,00 lei 

- Totto Security SRL                                      620,00 lei 

- Trustul de construcții                                   756,00 lei 

- Top Cleaning SRL                                       270,00 lei 

Total conturi clienti                                                   1.010.048 lei 

2.2.2. Alteăcreanțe, din care:                         439.179  lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 210.429 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea             =    16.716 lei 

- Olaru Ovidiu - BEJ Tranca                                               =     45.731 lei  

- Viaşu Dan  -  amenzi primite de societate                      =       5.800 lei 

- UEF Motru                                                                        =     37.452 lei 

- Mogoe Valentin - tichete masa, prime vacanta                 =       5.294 lei 

- Mogoe Valentin -SLP – uri                                                =       2.611 lei 

- Mogoe Valentin - indicatori performanta                          =     14.176 lei 

- Mogoe Valentin - Săcelu - asistenți                                   =       7.182 lei 

- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu                                 =       2.711 lei 

- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia                               =      11.300 lei 

- Iacobescu Marcel - Curtea de Conturi                               =      25.587 lei 

- Zamfirescu Adrian - Curtea de Conturi                             =      35.870 lei 

 Conturile 267, 4282, 4316, 441, 473                                  =    228.750 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =    163.501 lei 

- cont 441   - impozit pe profit de recuperat                         =        2.061 lei 

- cont 4282 - Bălan Speranța - Curtea de Conturi                =      38.275 lei;                         

- cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS       =     13.913 lei; 

- cont 473   - decontări în curs de clarificare                        =     11.000 lei. 

În cazul garanțiilor de bună execuție″ suma de 163.501 lei este compusă din: 

- 156.287 lei a fost reținută de acționarul majoritar CE Oltenia SA, conform  

contractelor  încheiate, din care 10.390,60 lei sunt restante și sunt aferente 

contractelor finalizate până la data de 31.12.2014.  
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- 7.214 lei a fost reținută de CET Govora conform contractului încheiat, 

fiind restantă;   

La poziţia ″decontări în curs de clarificare″ suma de 11.000 lei este formată din: 

  - amenzi control ANAF      = 11.000 lei. 

 

 2.2.3 Ajustari depreciere creante debitori diverși, înăsum ădeă126.047 lei; 

               TOTALăCREAN E                                                                   1.323.180,00 lei 
 
 

3. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI                                         

LA DATA DE 31.12.2015 

 
CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

Din balanţa de verificare incheiată la 31.12.2015 rezultă urmatorii indicatori 

financiari: 

1. Indicatori de lichiditate  

    1.1.ăIndicatorulălichidit iiăcurenteă(ILC) 

          
ori

curenteDatorii

curenteActive
ILC 56,1

731.977

029.525.1

.

.
2015 

   

               - valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  

           - oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

    1.2.ăIndicatorulălichidit iiăimediateă(ILIă)ă– indicatorul test acid 

53,1
731.977

072.40029.525.1

.

.
2015 







curenteDatorii

stocuricurenteActive
ILI ori 

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

 
2. Indicatorii de risc 
 

 - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

      0100
950.652.1

0
100

.

.
2015  xx

propriuCapital

imprumutatCapital
IGI  
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     - 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 1065100

973.6

257.74
100

..

.....int.Pr
2015 

 
 

1. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează informaţii cu 

privire la:  

     - Vitezaădeărota ieăaădebitelorăclien iă(VRdc)ă 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

clientimediuSold
VRdc 32,69365

544.985.3

900.756
.

..

..
2015    

 
 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 

(clienţi rău platnici).  

 
      - Vitezaădeărota ieăaăcreditelorăfurnizoriă(VRcf)ă 

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

furnizorimediuSold
VRcf 84,7365

544.985.3

650.85
.

..

..
2015   

     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.  
 
      - Vitezaădeărota ieăaăimobiliz rilor corporale (VRic) - evaluează eficacitatea 

managementului imobilizărilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri 

generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale; 

 

        zile
corporaleiimobilizar

afacerideCifra
VRic 68,3

252.084.1

544.985.3

.

..
2015   
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      - Vitezaădeărota ieăaăactivelor totale (VRat) 
 

        zile
activetotal

afacerideCifra
VRot 52,1

681.630.2

544.985.3

.

..
2015   

 
 4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficienţa entităţii în realizarea de profit 

din resursele disponibile: 

 
     a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

%49,4100
950.652.1

257.74
100

.

......int.Pr
2015  xx

angajatCapital

profitpeiimpozitulusidobanziiplatiieainaofit
RCa

 
      b) Marja brut ădinăvânz riă(MBvz) 

        %64,1100
544.985.3

192.65
100

..

...Pr
2015  xx

afacerideCifra

vanzaridinbrutofit
MBvz  

 
 

 

 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                     COMP. FINANCIAR – CONTABILITATE 

 POP GAVRIL                                                                         PAUNESCU LIVIU 

                                                                                                       STOLOJANU ION 



SC MEDSERV MIN SA Anexa nr.1

mii lei

0 3 4 5 6=5/4

I. 1 4,043 4,019 99.40

1 2 4,034 4,010 99.40
a) subven ii,ăcf.ăprevederilorăălegaleăînăvigoare 3

b) transferuri,ăcf.ăăprevederilorăăăălegaleăăînăăvigoare 4

2 5 9 9
3 6

II 7 3,998 3,952 98.84

1 8 3,991 3,945 98.85

A. 9 436 429 98.53

B. 10 17 15 90.00
C. 11 3,397 3,360 98.90

C0 Cheltuieliădeănaturăăsalarială(Rd.13+Rd.14) 12 2,421 2,387 98.59

C1 ch. cu salariile 13 2,154 2,146 99.60

C2 bonusuri 14 267 241 90.45

C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 15 159 156 98.49
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 

personal 16

C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe 

de conducere si control, comisii si comitete
17

243 243 100.00

C5
cheltuieliăcuăasigurărileăşiăprotec iaăsocială,ăfondurileă
specialeăşiăalteăobliga iiălegale 18 574 573 99.84

D. 19 141 141 99.65

2 20 7 7 94.59

3 21

III 22 45 67 149.52

IV 23 17 19 112.76

V
24 28 48 172.44

1 25 2 0

2
26

3 27 4

4

28

INDICATORI
Nr. 

rd.

Aprobat 

2015

Realizat 

2015
%

1 2

VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

Venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITULăCONTABILăR MASăDUP ăDEDUCEREAăIMPOZITULUIă
PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alteărezerveăreprezentândăfacilită iăfiscaleăprevăzuteădeălege

Acoperireaăpierderilorăcontabileădinăaniiăpreceden i

Constituireaăsurselorăpropriiădeăfinan areăpentruăproiecteleă
cofinan ateădinăîmprumuturiăexterne,ăprecumăşiăpentruă
constituireaăsurselorănecesareărambursăriiăratelorădeăcapital,ă
pla iiădobânzilor,ăcomisioanelorăşiăaltorăcosturiăaferenteăacestoră
împrumuturi

EXECUTIEăBUGETARAăDEăăVENITURIăăŞIăăCHELTUIELIăăPENTRUăăANULăă2015



5 29

6
30 26 44 170.30

7

31

8

32

13 22 170.30

a) 33

b) 33a

c) 34 13 22 170.30

9
35

13 22 170.30

VI 36

VII 37

a) 38

b) 39

c) 40

d) 41

e) 42

VIII 43 117 117 100.00

1 44

aloca iiăbugetareăaferenteăplă iiăangajamentelorădinăaniiă
anteriori 45

IX 46 117 117 100.00

X 47

1 48 133 119 89.47

2 49 124 117 94.35

3
50 1,448 1,528 105.56

4
51

1,598 1,670 104.47

5
52 33 34 105.35

6
53

7 54 989 983 99.43

8 55

9 56 193

Alteărepartizăriăprevăzuteădeălege

ProfitulăcontabilărămasădupăădeducereaăsumelorădeălaăRd.ă25,ă26,ă
27, 28, 29

Participareaăsalaria ilorălaăprofităînălimitaăaă10%ădinăprofitulănet,ăă
darănuămaiămultădeănivelulăunuiăsalariuădeăbazăămediuălunară
realizatălaănivelulăoperatoruluiăeconomicăînăexerci iulăăfinanciară
deăreferin ăă
Minimimă50%ăvărsăminteălaăbugetulădeăstatăsauălocalăînăcazulă
regiilorăautonome,ăoriădividendeăcuveniteăactionarilor,ăînăcazulă
societă ilor/ăcompaniilorăna ionaleăşiăsocietă ilorăcuăcapitală
integral sau majoritar de stat, din care: 

   - dividende cuvenite bugetului de stat 

   - dividende cuvenite bugetului local

ăăă-ădividendeăcuveniteăaltorăac ionari

Profitulănerepartizatăpeădestina iileăprevăzuteălaăRd.30ă-ăRd.32ăseă
repartizeazăălaăalteărezerveăşiăconstituieăsursăăproprieădeă
finan are
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care

 cheltuieli materiale

cheltuieli cu salariile

cheltuieli privind prestarile de servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSEăDEăFINAN AREăAăINVESTI IILOR,ădinăcare:

Aloca iiădeălaăbuget

CHELTUIELIăăPENTRUăINVESTI II

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediuădeăsalaria iătotal

Castigulămediuăălunarăpeăsalariată(lei/persoană)ădeterminatăpeă
bazaăcheltuielilorădeănaturăăsalarialăă*)
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor 

cuăsalariileă(lei/persoană)ăă(Rd.13/Rd.49)/12*1000

Director Executiv,

Pop Gavrila Stolojanu Ion

Compartiment fin-contabilitate

Productivitateaămunciiăînăunită iăvaloriceăpeătotalăpersonalămediuă
(miiălei/persoană)ă(Rd.2/Rd.49)
Productivitateaămunciiăînăunită iăfiziceăpeătotalăpersonalămediuă
(cantitateăproduseăfinite/ăpersoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale        (Rd.7/Rd.1)x1000

Plă iărestante
Crean eărestante



SC MEDSERV MIN SA

mii lei

Conform HG/ 

ordin 1736 

/4.078/3.039

Conform 

Hot CA

0 1 2 3 4 5=4/2 5=4/3

I. 1 4,043 4,043 4,019 99.4 99.4

1
2 4,034 4,034 4,010 99.4 99.4

a)
3 4,010 4,010 3,986 99.4 99.4

a1) dinăvânzareaăproduselor 4

a2) din servicii prestate, din care: 5 4,010 4,010 3,986 99.4 99.4

-servicii prestate la CE Oltenia SA 5a 3,718 3,718 3,677 98.9 98.9

-servicii prestate la alti diversi 5b 292 292 309 105.9 105.9

a3) dinăredeven eăşiăchirii 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 25 25 24 99.2 99.2

f1) dinăamenziăşiăpenalită i 15

f2) dinăvânzareaăactivelorăşiăalteăopera iiădeăcapitală
(Rd.18+Rd.19), din care: 16

 - active corporale 17

 - active necorporale 18

f3) dinăsubven iiăpentruăinvesti ii 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

f5) alte venituri 21 25 25 24 99.2 99.2

2 22 9 9 9 100.0 101.1

a) 23

b) 24

c) 25 3 3 3 103.3 103.3

d) 26

e) 27 6 6 6 100.0 100.0

3 28

II 29 3,998 3,998 3,952 98.8 98.8

1 30 3,991 3,991 3,945 98.8 98.8

31 436 436 429 98.5 98.5

A1
32 169 155 153 90.7 99.0

a) 33

b) 34 126 111 111 87.9 99.7

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 8 8 3 35.0 35.0

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 29 29 26 90.7 90.7

c) 37 16 16 15 93.1 93.1

d) 38 27 28 28 101.8 99.3

e) 39

A2
40 81 74 73 90.1 98.9

a) 41 31 24 24 78.1 99.2

b) 42

b1) ă-ăcătreăoperatoriăcuăcapitalăintegral/majoritarădeăstat 43

b2) ă-ăcătreăoperatoriăcuăcapitalăprivat 44

c) 45 50 49 49 97.6 100.0

A3
46 185 207 203 109.4 98.1

a) 47 96 113 112 116.3 98.8

prime de asigurare

Cheltuieliăcuăalteăserviciiăexecutateădeăter iă(Rd.47ă+Rd.48ă+Rd.50ă
+Rd.57 +Rd.62+ Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 

cheltuieli cu colaboratorii

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

cheltuieliăprivindăenergiaăşiăapa
cheltuieliăprivindămărfurile
Cheltuieliăprivindăserviciileăexecutateădeăter iă(Rd.41+Rd.42+Rd.45),ă
din care: 

cheltuieliăcuăîntre inereaăşiărepara iile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

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.ăCheltuieliăcuăbunuriăşiăserviciiă(Rd.32+Rd.40+Rd.46),ădinăcare:ă
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:

dinăproduc iaădeăimobilizări
venituriăaferenteăcostuluiăproduc ieiăînăcursădeăexecu ie
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:

dinăimobilizăriăfinanciare
dinăinvesti iiăfinanciare
dinădiferen eădeăcurs
dinădobânzi

%

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:

dinăproduc iaăvândutăă(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),ădinăcare:ă

dinăvânzareaămărfurilor
dinăsubven iiăşiătransferuriădeăexploatareăaferenteăcifreiădeăafaceriă
nete (Rd.10+Rd.11), din care: 

Anexa 2

Executie Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

BVC Aprobat 2015

Realizat       

12 luni
%
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Conform HG/ 

ordin 1736 

/4.078/3.039

Conform 

Hot CA

0 1 2 3 4 5=4/2 5=4/3

%

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

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

BVC Aprobat 2015

Realizat       

12 luni
%

b) 48 4 5 5 111.6 96.0

b1) cheltuieliăprivindăconsultan aăjuridică 49 1 1

c) 50 1 1 1 100.0 100.0

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

ă-ăticheteăcadouăpotrivităLegiiănr.193/2006,ăcuămodificărileă
ulterioare 52

c2) cheltuieliădeăreclamăăşiăpublicitate,ădinăcare: 53 1 1 1 100.0 100.0

ă-ăăticheteăcadouăptr.ăcheltuieliădeăreclamăăşiăpublicitate,ă
potrivităLegiiăănr.193/2006,ăcuămodificărileăulterioare 54

ă-ăticheteăcadouăptr.ăcampaniiădeămarketing,ăstudiulăpie ei,ă
promovareaăpeăpie eăexistenteăsauănoi,ăpotrivităLegiiă
nr.193/2006,ăcuăămodificărileăulterioare 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 28 31 30 108.6 99.0

f) 63 2 2 2 100.0 100.0

64 2 2 2 100.0 100.0

65 2 2 2 100.0 100.0

66

g) 67 18 18 17 100.0 100.0

h) 68 9 9 9 100.0 100.0

i) 69 27 27 27 100.0 100.0

i1) cheltuieliădeăasigurareăşiăpază 70 1 1 1 100.0 100.0

i2) cheltuieliăprivindăîntre inereaăşiăfunc ionareaătehniciiădeă
calcul

71 4 4 3 100.0 85.0

i3) cheltuieliăcuăpregătireaăprofesională 72

i4) cheltuieliăcuăreevaluareaăimobilizărilorăcorporaleăşiă
necorporale, din care: 73 2 2 1 30.0 30.0

      -aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieliăcuăpresta iileăefectuateădeăfiliale 75

i6) cheltuieliăprivindărecrutareaăşiăplasareaăpersonaluluiădeă
conducereăcf.ăOrdonan eiădeăurgen ăăaăGuvernuluiănr.ă
109/2011 76

i7) cheltuieliăcuăanun urileăprivindălicita iileăşiăalteăanun uri 77

j) 78

79 17 17 15 100.0 90.0

a) 80

b)
81

c) 82

d) 83

e) 84

f) 85 13 13 13 100.0 100.0

86 3,397 3,397 3,360 98.9 98.9

C0 87 2,421 2,421 2,387 98.6 98.6

C1 88 2,154 2,154 2,146 99.6 99.6

89 1,757 1,749 1,749 99.5 100.0

90 397 406 397 99.9 97.8

91

C2 92 267 267 241 90.4 90.4

93 43 43 43 100.0 100.0

ă-ăticheteădeăcreşă,ăcf.ăLegiiănr.ă193/2006,ăcuămodificărileă
ulterioare; 94

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 

193/2006,ăcuămodificărileăulterioare; 95

96 178 178 165 93.1 93.1

a)ăcheltuieliăsocialeăprevăzuteălaăart.ă21ădinăLegeaănr.ă571/2003ă
privindăCodulăfiscal,ăcuămodificărileăşiăcompletărileăulterioare,ădină
care:

b)ăticheteădeămasă;

Cheltuieli  cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

ăa)ăsalariiădeăbază
ăb)ăsporuri,ăprimeăşiăalteăbonifica iiăaferenteăsalariuluiădeăbazăă
(conform CCM)

ăc)ăalteăbonifica iiă(conformăCCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 

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:

Cheltuieliădeănaturăăsalarialăă(Rd.88+ăRd.92)

cheltuieliăcuăserviciileăbancareăşiăasimilate
alteăcheltuieliăcuăserviciileăexecutateădeăter i,ădinăcare:

alte cheltuieli

BăăCheltuieliăcuăimpozite,ătaxeăşiăvărsăminteăasimilateă
(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

cheltuieliăcuătransportulădeăbunuriăşiăpersoane
cheltuieliădeădeplasare,ădetaşare,ătransfer, din care:

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

              -interna

              -externa

cheltuieliăpoştaleăşiătaxeădeătelecomunica ii

cheltuieliăprivindăcomisioaneleăşiăonorariul,ădinăcare:

cheltuieliădeăprotocol,ăreclamăăşiăpublicitateă(Rd.51+Rd.53),ădină
care:

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:
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/4.078/3.039

Conform 

Hot CA

0 1 2 3 4 5=4/2 5=4/3

%

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

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

BVC Aprobat 2015

Realizat       

12 luni
%

97

98

99 46 46 33 71.9 71.9

C3
100 159 159 156 98.5 98.5

101

102 159 159 156 98.5 98.5

103

C4

104 243 243 243 100.0 100.0

105 93 93 93 99.9 99.9

-componentaăfixă 106 93 93 93 99.9 99.9

-componentaăvariabilă 107

108 100 100 100 100.0 100.0

-componentaăfixă 109 100 100 100 100.0 100.0

-componentaăvariabilă 110

111 50 50 50 100.0 100.0

112

C5

113 574 574 573 99.8 99.8

114 379 379 379 100.0 100.0

115 17 17 17 100.0 100.0

116 144 144 144 100.0 100.0

117 29 29 29 98.3 98.3

118

119 5 5 5 100.0 100.0

120 141 141 141 100.0 100.0

a)
121 7 7 9 129.6 129.6

122 1 1 1 100.0 100.0

123 7 7 9 130.8 130.8

b) 124 6 6 6 100.0 100.0

c) 125

d) 126 5 5 4 100.0 100.0

e) 127 123 123 121 98.7 98.7

f) 
128 0

f1) cheltuieliăprivindăajustărileăşiăprovizioaneleă 129 2

f1.1) -provizioaneăprivindăparticipareaălaăprofităaăsalaria iloră 130

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

f2)
venituriădinăprovizioaneăşiăajustăriăpentruădepreciereăsauă
pierderi de valoare , din care: 131 2

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

care:
132 2

ă-ădinăparticipareaăsalaria ilorălaăprofit 133

ă-ădinădepreciereaăimobilizărilorăcorporaleăşiăaăactiveloră
circulante 134

 - venituri din alte provizioane 135 2

2 136 7 7 7 100.0 100.0

a) 137 7 7 7 100.0 100.0

a1) aferenteăcreditelorăpentruăinvesti ii 138 7 7 7 100.0 100.0

a2) aferenteăcreditelorăpentruăactivitateaăcurentă 139

b)
140

b1) aferenteăcreditelorăpentruăinvesti ii 141

b2) aferenteăcreditelorăpentruăactivitateaăcurentă 142

c) 143

3 144Cheltuieli extraordinare

alte cheltuieli

ch.ăcuăamortizareaăimobilizărilorăcorporaleăşiănecorporale
ajustăriăşiădeprecieriăpentruăpierdereădeăvaloareăşiăprovizioaneă
(Rd.129-Rd.131), din care:

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

cheltuieliăprivindădobânzileă(Rd.138+Rd.139),ădinăcare:

cheltuieliădinădiferen eădeăcursăvalutară(Rd.141+Rd.142),ădinăcare:

alte cheltuieli financiare

D. Alte cheltuieli de exploatare 

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

cheltuieliăcuămajorăriăşiăpenalită iă(Rd.122+Rd.123),ădinăcare:

ăăăăă-ăcătreăbugetulăgeneralăconsolidat
ăăăăă-ăcătreăal iăcreditori
cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

d)ăpentruăalteăcomisiiăşiăcomiteteăconstituiteăpotrivitălegii
Cheltuieliăcuăasigurărileăşiăprotec iaăsocială,ăfondurileăspecialeăşiă
alteăobliga iiălegaleă
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 

a)ăch.ăprivindăcontribu iaălaăasigurăriăsociale
b)ăch.ăprivindăcontribu iaălaăasigurăriăpt.somajă
c)ăch.ăprivindăăcontribu iaălaăasigurăriăsocialeăădeăăsănătate
d)ăch.ăprivindăăcontribu iileălaăfondurileăspecialeăaferenteăăfonduluiă
de salarii

e)ăch.ăprivindăăcontribu iiaăunită iiălaăschemeleădeăpensii
f)ăcheltuieliăprivindăalteăcontribu iiăsiăfonduriăspeciale

a)ăch.ăcuăplă ileăcompensatoriiăăăaferenteădisponibilizărilorădeă
personal

b)ăch.ăcuădrepturileăăsalarialeăcuveniteăînăbazaăunorăhotărâriă
judecătoreşti
c)ăcheltuieliădeănaturăăsalarialăăaferenteărestructurarii,ăprivatizarii,ă
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)ăpentruăconsiliulădeăadministra ie/consiliulădeăsupraveghere,ădină
care:

c)ăpentruăAGAăşiăcenzori

c)ăticheteădeăvacan ă;
d)ăch.ăprivindăparticipareaăăsalaria ilorălaăprofitulăobtinutăînăanulă
precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

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

ordin 1736 

/4.078/3.039

Conform 

Hot CA

0 1 2 3 4 5=4/2 5=4/3

%

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

Nr.Crt INDICATORI 
Nr. 

rd.

BVC Aprobat 2015

Realizat       

12 luni
%

III 145 45 45 67 149.5 149.5

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 63 63 55 86.5 86.5

IV 148 17 17 19 100.0 100.0

149

1 150 2,421 2,421 2,387 98.6 98.6

2 151 2,154 2,154 2,146 99.6 99.6

3 Numărămediuădeăsalariati 152 124 124 117 94.4 94.4

4 153 133 133 119 89.5 89.5

5 a) 154 1,448 1,448 1,528 105.6 105.6

b) 155 1,598 1,598 1,670 104.5 104.5

6 a) 156 33 33 34 105.3 105.3

VI 7 157

VII 8 158 193

- de la operatori cu capital majoritar de stat 159 103

- de la operatori cu capital privat 160 91

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 

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

Plă iărestante
Crean eărestante,ădinăcare:

Director Executiv, Compartiment fin-contabilitate

Pop Gavrila Stolojanu Ion

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

IMPOZIT PE PROFIT

V DATE DE FUNDAMENTARE

Cheltuieliădeănaturăăsalarialăă(Rd.87)
Cheltuieli cu salariile  (Rd.88)

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

cu salariile (Rd 151/Rd 152)/12*1000

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

de natura salariala (Rd 150-Rd 93*-Rd  98)/Rd 152)/12*1000
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 Nr . 414/05.04.2016 

 

 

R A P O R T U L 

COMITETULUI DE AUDIT AFERENT ANULUI 2015 

 

 

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 aferent anului 

2015 – conducerea executivă a întocmit raportările contabile semestriale ale societăţii 

care fac obiectul notei nr. 3676 din 29.07.2015 care au fost înaintate comisiei de 

cenzori asupra cărora aceştia au opinat în cadrul Raportului nr. 3835 din 05.08.2015; 

  Procesul de raportare financiară către ANAF pentru anul 2015 – conducerea 

executivă a întocmit situatiile financiare contabile anuale ale societăţii care fac 

obiectul notei nr. ………………….care au fost înaintate comisiei de cenzori asupra 

cărora aceştia au opinat în cadrul Raportului nr. 1680/05.04.2016; 

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


 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 

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

01.01.2015-31.12.2015 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui 

Paunescu Liviu (inlocuitor Stolojanu Ion). Urmare a măsurii nr. 5 din 

Dispoziţia obligatorie şi a Raportului  de inspecţie economico-financiară nr. 

CV 3270/09.06.2015 emise de DGFP Craiova -  înregistrate la societate sub nr. 

2964/15.06.2015, al cărei conţinut îl redăm mai jos :  

 

,,Măsura 5 - Conducerea societăţii S.C. Medserv Min S.A. va lua măsurile ce se 

impun în vederea completării deciziei cu privire la controlul financiar preventiv, în 

sensul nominalizării în anexa nr.1, a tuturor operaţiunilor ce se referă la drepturile şi 

obligaţiile patrimoniale ale societăţii în faza  de angajare şi de plată. 

     Persoana responsabilă   Pop Gavrilă –director executiv 

                Termen de îndeplinire  30 de zile de la data comunicării,, 

 

la S.C. Medserv Min S.A. s-a emis Decizia nr.  77/10.07.2015   prin care s-a 

reactualizat anexa 1 la decizia nr. 142/27.11.2014 privind exercitarea controlului 

financiar preventiv 

 

o este organizat Controlul financiar gestiune, fiind in acest sens elaborata 

Procedura operationala privind organizarea si exercitarea controlului financiar 

de gestiune cu aplicabilitate de la 15.04.2015. Stadiul implementarii planului 

de actiune in domeniul Controlului financiar gestiune la data de 31.12.2015 

este prezentat in anexa nr.1. 

În cadrul raportului comisiei de cenzori nr.3159 din 29.06.2015 se regăseşte 

următoarea măsură : 

,,Conducerea executivă a societăţii, să dispună calcularea estimativă a fiecărei speţe 

aflate în litigiu raportat la coeficientul de probabilitate (ce este peste 50% în favoarea 

reclamanţilor) şi conform prevederilor legale, să constituie ajustări şi provizioane, la nivelul 

sumelor calculate, pe care să le supună aprobării Consiliului de Administraţie şi 

înregistrarea lor în contabilitate.’’ 

 Drept urmare, in cadrul notelor elaborate periodic de societate se regăsesc acţiunile în 

instanţă, aflate pe rol, în care SC Medservmin SA este parte. Cu toate că până la data 



prezentei, către Consiliul de Administraţie nu au fost efectuate propuneri privind constituirea 

de ajustări şi provizioane la data de 31.12.2015, comisia de cenzori opinează: 

- în cadrul raportului nr. 3835 din 05.08.2015 că situaţiile financiare aferente 

semestrului I 2015 întocmite de societate prezintă într – o manieră fidelă aspectele 

semnificative, poziţia financiară şi rezultatele activităţii acesteia, nefiind viciate de anomalii 

semnificative. Ulterior, în cadrul raportului nr. 4262 din 04.09.2015 comisia de cenzori a 

constatat că măsura privind constituirea de provizioane pentru litigiile aflate pe rolul 

instanţelor de judecata nu a fost finalizată datorită perioadei de vacanţă a magistraţilor şi 

nefinalizării dosarelor în curs de judecată şi a propus ca termen de îndeplinire a măsurii data 

de 31.12.2015.  

Mai mult, în cadrul notei nr. 805/15.02.2016 (care a facut obiectul sedintei Consiliului 

de Administratie din data de 22.02.2016) conducerea societatii opineaza faptul ca nu se 

impune inregistrarea de ajustari si provizioane pentru anul 2015.  

o managementul al riscurilor – în conformitate cu nota nr. 3575/20.07.2015 

elaborata de compartimentul Management Mentenanţă din cadrul societatii, in 

vederea respectarii Ordinului 946/2005 s-a ajustat planul propriu de acţiune 

referitor la dezvoltarea sistemului de control intern managerial. De asemenea    

s-a trecut la elaborarea procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale 

pentru fiecare activitate. Stadiul implementarii planului de actiune in domeniul 

Managementului riscurilor la data de 31.12.2015 este prezentat in anexa nr.2. 

 

 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 01.01.2015 - 31.12.2015 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 01.07.2015 - 31.12.2015 -faptul ca ar exista indicii privind nereguli în 

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

 
 

 

 



Ataşăm la prezenta: 

 Nota de informare nr 1682/05.04.2016 privind stadiul Stadiul implementarii planului 

de actiune in domeniul Controlului financiar gestiune la data de 31.12.2015 - anexa 

nr.1. 

 Nota de informare nr 1683/05.04.2016 privind stadiul implementarii planului de 

actiune in domeniul Managementului riscurilor la data de 31.12.2015 - anexa nr.2. 

 

 

    Comitetul de audit : 

   - Cosneanu Lavinia 

 - Neata Gheorghe 

 - Stanoiu Viorel 
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Cod fiscal:   14814475;  

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

 

Consiliul de Administraţie 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

Nr. 413/05.04.2016 

 
 

   RAPORTUL  COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI 

REMUNERARE AFERENT ANULUI 2015 

 

 

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

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

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

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

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

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

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,,Indemnizaţia fixă lunară a 
membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut 

lunar pe ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul  Naţional de 
Statistică anterior numirii.,, 

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

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

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

a întreprinderii publice  prin grija consiliului de administraţie.,, 
I.2.  Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul IV 2015 si in 

perioada 01.01.2015-31.12.2015 

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 31.12.2015 este 
următoarea: 

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

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

Contractele de mandat (în număr de 5 la 31.12.2015) au o formă unitară şi prevăd 
următoarele drepturi:  

 durata  contractului  de administraţie este încheiat începând cu data de 06.10.2014, 
până la data numirii mandatarului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.  

 beneficiază de o remuneraţie fixă sub forma unei indemnizaţii fixe lunare, stabilite de 
Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Indemnizaţia 
fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului pe ultimele 12 luni,a câştigului 
salarial brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior 
numirii.,, 

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

 beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii. 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data prezentei este 

următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - membru  

 Viorel  Stănoiu  - membru  

 Gheorghe  Neaţă - membru  
 
Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2015-

31.12. 2015 a fost de 122.094 lei  din care: 
 100.200 lei - indemnizaţii   sumă brută  
     21.894 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

              Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului 
de Administraţie pentru trimestrul IV 2015 este 0,83 iar pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 este 
1,38. 
 
   

II . Directorul Executiv  

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

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

 art. 38 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Remuneraţia este formată 
dintr-o indemnizaţie fixă lunară în limitele prevăzute la art. 37 alin (4) şi  dintr-o componentă 
variabilă constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau 
o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.,, 

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

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

 

II.2. Remunerarea directorului executiv în trimestrul IV 2015 si in perioada 01.01.2015-

31.12.2015 

 

 
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  S.A. a 

fost deţinută de: 
 domnul  Milosteanu Gheorghe  numit prin contractul de mandat nr. 892/24.07.2014, ce 

a fost aplicabil pentru perioada  01.01.2015-20.03.2015. 
 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.   

          Pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, domnul Milosteanu Gheorghe  a fost remunerat cu  
70%  din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat, în conformitate cu gradul de  realizare a 
criteriilor si obiectivelor de performanţă pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015 si stabilite prin 
contractul de mandat,  gradul de realizare fiind de 28%. Remuneratia a fost stabilită în urma  
Raportului privind executia Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014, prezentat  în sedinta 
Consiliului de Admnistratie din data de 21.04.2015 si aprobat prin Hotărârea nr. 8/21.04.2015 a 
Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. 
       Pentru perioada  23.03.2015-  31.12.2015,  conducerea   SC Medserv  Min   SA Târgu -  Jiu a 
fost asigurată de domnul Pop Gavrila, în baza Acordului nr.1725/23.03.2015 si a Contractului de 
mandat nr1819/27.03.2015. Conform prevederilor art. 5.1.1 mandatarul  ,,Beneficiază de o 
indemnizaţie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. Remuneraţia lunară a mandatarului se diminuează proporţional cu gradul de 
neîndeplinire a obiectivelor şi criteriilor   de performanţă stabilite prin Contract, dar nu  mai mult 
de 30 % din nivelul acestuia.,,  

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2015-31.12. 2015 
a fost de   114.618 lei  din care: 

  93.121 lei - indemnizaţie  brută 
  21.497 lei - contribuţii la buget. 
 

     În conformitate cu Contractul de mandat nr. 892/24.07.2014,  pentru perioada 01.01.2015-
20.03.2015, directorul executiv – dl Milosteanu Gheorghe are un grad de realizare a indicatorilor de 
28%. 

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Milosteanu Gheorghe pentru 
perioada 01.01.2015-20.03.2015 a fost de 22.399 lei  din care: 
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 17.798  lei - indemnizaţie  brută 
   4.601  lei - contribuţii la buget. 

         fiind inclusă aici şi indemnizaţia reprezentând compensarea în bani pentru zilele de 
concediu neefectuate şi achitate în luna decembrie 2015.  
   

În conformitate cu Acordul nr. 1725/23.03.2015 si Contractul de mandat nr. 
1819/27.03.2015,  pentru perioada 23.03.2015-31.12.2015, directorul executiv – dl Pop Gavrilă are 
un grad de realizare a indicatorilor de 100 %. 

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv – dl Pop Gavrilă se prezinta astfel: 
- pentru perioada 01.12.2015-31.12.2015 a fost de 22.556 lei  din care: 
 18.349 lei - indemnizaţie  brută 
   4.207 lei - contribuţii la buget. 

 
- pentru perioada 23.03.2015-31.12.2015 a fost de 92.219 lei  din care: 
 75.323 lei - indemnizaţie  brută 
 16.896 lei - contribuţii la buget. 

 
  Prezentul raport este întocmit în  baza art 55 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care prevede 
faptul ca ,, Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administrație 

elaboreaza un raport anual cu privire la remuneatiile si alte avantaje acordate 

administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar’’. 
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art 55 alin (3) ,, Raportul prevăzut la alin. (2) 

este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale……’’ 
 
Atasam la prezenta : 

           - anexa nr. 1.1 din care rezulta gradul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de 
performanta ale membrilor Consiliului de Administratie pentru trimestrul IV aferent anului 2015;  

- anexa nr. 1.2 din care rezulta gradul de indeplinire a obiectivelor si indicatorilor de 
performanta ale membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2015; 

- anexa nr. 2 – valoarea indicatorilor de performanta pentru trimestrul IV  si cumulat an 
2015. 

- anexa nr. 3 - 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 perioadele 
01.12.2015 - 31.12.2015 şi cumulat 23.03.2015 - 31.12.2015. 

 
 

 

 

 
Comitetul de nominalizare si remunerare 

Lavinia Cosneanu 

Gheorghe Neata 

Viorel Stănoiu 



mii lei 

Trim I
Trim 

II
Trim III Trim IV

Program 

trim IV  

Realizat 

trim IV 

Grad de 

îndeplinire %  

trim III

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

1

Venituri din servicii prestate către alți 
clienți( externi CE Oltenia) mii lei 35 35 42.54 121.54 0.20 0.24

2

Profitul de exploatare   ( cumulat de la 

începutul anului) mii lei -25 -25 -50.32 201.28 0.20 0.00

3 Plăți restante mii lei 0 0 0 0.00 0.10 0.10

4 Productivitatea muncii lei/pers 9330 9330 10,331.00 110.73 0.10 0.11

5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri * lei 1020.7 1,020.70 1,045.30 97.65 0.10 0.10

6

Procentul personalului TESA din totalul 

personalului angajat * % 13.53 13.53 10.92 123.90 0.10 0.12

7 Cheltuieli generale și administrative * mii lei 284.82 284.82 362.53 78.56 0.20 0.16

1.00 0.83

Nota:

SC MEDSERV MIN  SA 

Anexa 1.1

CRITERII  SI  OBIECTIVE  DE  PERFORMANTA  TRIM  IV  2015

Nr  

crt
Obiective /Indicatori de performanta U.M.

Perioada 2015

Coeficient  

de 

ponderare

Grad  de îndeplinire al 

obiectivelor și 
indicatorilor de 

performanță (col 9 x col 
10) ( %)

Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății

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

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

Director executiv, Comp. financ.-contab,

Pop Gavrilă Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana



mii lei 

Trim I
Trim 

II
Trim III Trim IV

Program   

12 luni

Realizat 

cumulat  

12  luni

Grad de 

îndeplinire %   

cumulat 12 

luni

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

1

Venituri din servicii prestate către alți 
clienți( externi CE Oltenia) mii lei 35 70 105 140 140 308.8 220.57 0.20 0.44

2

Profitul de exploatare   ( cumulat de la 

începutul anului) mii lei 69 78 68 43 43 65.2 151.63 0.20 0.30

3 Plăți restante mii lei 0 0 0 0 0 0 0.00 0.10 0.10

4 Productivitatea muncii lei/pers 8089 15496 23282 32532 32532 34,273.50 105.35 0.10 0.11

5 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri * lei 932.7 957.1 976.08 988.87 988.87 983.28 100.57 0.10 0.10

6

Procentul personalului TESA din totalul 

personalului angajat * % 13.64 13.95 13.53 13.53 13.53 10.92 123.85 0.10 0.12

7 Cheltuieli generale și administrative * mii lei 293.22 578.3 868,,30 1153.12 1153.12 1122.2 102.76 0.20 0.21

1.00 1.38

Nota:

SC MEDSERV MIN  SA Anexa 1.2

CRITERII  SI  OBIECTIVE  DE  PERFORMANTA    TOTAL AN 2015

Nr  

crt
Obiective /Indicatori de performanta U.M.

Perioada 2015
Coeficient  

de 

ponderare

Grad  de îndeplinire al 

obiectivelor și 
indicatorilor de 

performanță (col 9 x col 
10) ( %)

Pop Gavrilă Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana

Îmbunătățirea indicatorilor privind performanțeșe financiare ale Societății

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

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

Director executiv, Comp. financ.-contab,



Anexa 2

programat realizat programat realizat

1 Venituri totale mii lei 1,158.00 1,116.44 4,043.00 4,019.00

2 Venituri din exploatare mii lei 1,157.00 1,115.75 4,034.00 4,010.00

3 Venituri din terti mii lei 35.00 42.54 140.00 308.80

4 Cheltuieli totale mii lei 1,182.00 1,167.02 3,998.00 3,954.02

5 Cheltuieli din exploatare mii lei 1,182.00 1,166.07 3,991.00 3,944.80

6 Cifra de afaceri mii lei 1,151.00 1,109.01 4,010.00 3,985.60

7 Profit brut din exploatare mii lei -25.00 -50.32 43.00 65.20

8 Personal TESA nr.pers 18 13 18 13

9 Număr mediu salariati nr. pers 124 108 124 117

10 Număr total salariați nr. pers 133 118 133 119

Păunescu Liviu
Pupăzan Liliana

Director executiv 

Pop Gavrilă

Nr.

crt
Denumire obiectiv UM

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  

trim IV 2015  și cumulat  an 2015

Compartiment financiar -contabilitate

trim IV cumulat an

bvc rectificat

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

 
    Nr.  802 /15.01.2016                                  Anexa 3 
 

 

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 

întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice, gradul de realizare a 

obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru perioada 01.12.2015- 

31.12.2015 și cumulat 23.03.2015 – 31.12. 2015 

 

  
         Urmare a Hotărârii nr.5/20.03.2015 Consiliului de Administrație al  S.C. MEDSERV 

MIN  S.A., deleagă temporar, sarcinile, competențele i responsabilitățile aferente postului 

de Director Executiv domnului Pop Gavrilă. Potrivit  legislației în vigoare-respectiv OUG 

109/2011,Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.6/23.03.2015 aprobă  numirea 

domnului Pop Gavrilă în funcția de Director Executiv cu Contract de Mandat  nr. 

1819/27.03.2015, precum i obiectivele i criteriile de performanță pe anul 2015, anexă la 

Contractul de Mandat.  Aceste obiective au fost stabilite pe baza proiectului de Venituri i 

Cheltuieli . 

         În consecință prezentul raport redă în formă concentrată  rezultatele activităţii  

domnului Pop Gavrilă în calitate de  Director Executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în 

executarea contractului de mandat încredințat.  

         În perioada 23.03.2015 – 31.12.2015 SC MEDSERV MIN SA  societatea a înregistrat 

următoarele schimbări semnificative în situația afacerilor: 

  Preluarea Cabinetului Medical  Berbe ti i  a Punctului Sanitar Alunu de către C.E.T. 

Govora, începând cu 23.08.2015 i renunțarea la ambulanța din zona Berbe ti  începând 

cu luna iunie, ceea ce condus la diminuarea veniturilor. 
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 Punerea în aplicarea a Sentinței  civile nr. 3004/25.06.2015 a Tribunalului Tg-Jiu 

pronunțată în dosarul nr. 8943/95/2013 –cu privire la ,,reintegrarea reclamantului pe 

postul deținut anterior, acela de contabil ef cu plata tuturor drepturilor băne ti cuvenite 

i neacordate de la data concedierii la data reintegrării efective, sume care să fie 

actualizate cu indicele de inflație la data plății efective.,, 

       Situația contractelor de prestări servicii cu valabilitate pentru perioada de raportare a 

prezentului raport se prezintă astfel : 

Nr. 
crt 

Beneficiar servicii medicale Natura serviciului Valoare 

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

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

4.306.122,59lei/an 
  

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

Asistență medicală de urgență 
cu medic i 2 asistenți 
medicali  

115.155,0 lei/an 
34.570,20 lei   

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

Asistență medicală de îngrijire 
la domiciliu 

50,00 lei/îngrijire 

4. CS Energia Tg-Jiu – Contract 
41 / 15.10.2014, valabil până la 
30.04.2015, prelungit prin AA 
67/30.04.2015  

Servicii ambulanță  cu asistent 
medical i ambulanțier 

350 lei / 
solicitare/3ore 

5. CS Pandurii Tg Jiu – Contract 
30 / 08.08.2014, valabil până la 
07.08.2015, prelungit prin 
1/06.08.2015 

Servicii ambulanță  cu medic, 
asistent medical i 
ambulanțier 

561,14 lei / 
solicitare/3 ore 

411,21 
lei/solicitare/ 3 ore  

6. CS Pandurii Tg Jiu – Contract 
29 / 08.08.2014, valabil până la 
07.08.2015, prelungit prin AA 
93/08.08.2015- valabil până la 
08.08.2016 

Asistență medicală de urgență 
(1 maseur) 

2.412,26 lei/ luna 
Total 7 luni:  

16.885,82  lei 
2.811,62 lei/luna 

Total 12 luni 
33.739,44 lei  

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

Control medical periodic  -
S.E. I alnița 

39.377,45 lei/an 

8 S. Complexul Energetic Oltenia 
S.A.-contract 619/CEO 
SE/26.02.2015, valabil 
28.02.2016 

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

11.100 lei/an 

9 S. Complexul Energetic Oltenia 
S.A. –contract 1458/14.05.2015 

Servicii medicale –control 
medical periodic S.E.Craiova 

30.290,90 lei 
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10 S. Complexul Energetic Oltenia 
S.A. –contract 2368/06.08.2015 

Servicii medicale –control 
medical periodic S.E.Rovinari 
, S.E. Turceni 

113.343,15 lei 

11 
 
 

SC CET Govora – contract 
nr.137/10.04.2015, valabil până 
la data de 23.05.2015 

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

75.530,18 lei 

12 SC CET Govora –act adițional 
nr.1/ la contractul 
nr.134/10.04.2015 – valabil 
24.05.2015-23.08.2015 

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

89.708,27 lei 

12 SC TOTTO Security SRL –  
contract  nr.82 /02.06.2015, 
valabil până la data de 
02.06.2016 

Servicii de medicina muncii  62 lei/pers 

13 SC Minprest Serv SA – contract 
nr.72/24.07.2015,valabil până la 
data de 31.12.2015 

Examen psihologic 1.932.00 lei 

14 SC Anima Speciality Medical 
Services – contract nr. 
89/10.07.2015, valabil până la 
data de 10.07.2016, Act 
Adițional nr. 1( vaccinare 
antigripală) 

Servicii de medicina muncii – 
sistem abonament lunar 

3 lei/luna/ pers 
si tarif/examinare 

35 lei/vaccinare 

15 SC Colinni Lavori  -Act 
Aditional nr.1 la Contractul 
173/10.07.2014, valabil până la 
10.07.2016 

Servicii de medicina muncii Tarif/examinare 

16 Gospodărire Locală Berbe ti-
Contract nr. 95/13.08.2015, 
valabil 13.08.2016 

Servicii de medicina muncii 46 lei /persoană  
 

17 S.C. Trustul de Construcții 
Civile i Industriale Arge  – 
Contract nr. 98/18.08.2015, 
valabil 18.08.2016 

Servicii de medicina muncii 59 lei/persoană 

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

Servicii de medicina muncii 59/ lei/persoană 

19 Act Adițional  nr. 
98/08.08.2015 la Contractul nr. 
29/08.08.2014 –Clubul Sportiv 
Pandurii Lignitul  Tg-Jiu- 
valabil 08.08.2016 

Asistență medicală de urgență 2.811,62 lei/lună 

20 Act adițional nr. 1 la Contractul 
nr. 30/08.08.2014-Clubul 
Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu 
– valabil 06.08.2016 

Transport medicalizat  561,14 lei/ 3ore –
cu medic, asistent 
i ofer -solicitare 

411,21 lei/ 3 ore cu 
asistent i ofer -

solicitare 
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21 coala Gimnazială ,, Alexandru 
tefulescu,, -contract nr. 

101/03.09.2015 –valabil 
31.08.2016 

Servicii de medicina muncii  
 

20 lei/persoană 

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

Servicii de medicina muncii tarif/examinare 

23 Liceul cu Program Sportiv- Act 
Adițional nr. 1 la Contractul 
34/12.09.2014 , prelungire până 
la 15.09.2016 

Transport medicalizat  i 
servicii de medicalizat 

521,83 lei/ 4 h 30 
min 

Tarif/examinare 

24 Contract de prestări servicii nr. 
2954/CEO SE/01.10.2015, 
valabil  31.12.2015 

Servicii de kinetoterapie  
pentru lucrătorii din cadrul 
Complexului Energetic 
Oltenia SA 

10.489,85 lei/lună  

25 Contract de prestări servicii 
nr.4017/30.12.2015  -valabil 
01.01.2016-31.12.2016 

Servicii asistență medicală 
continuă i de urgență, 
transport sanitar, control 
medical periodic 

3.704.260,83 lei/an 

          
     În perioada 23.03.2015-31.12.2015, societatea şi-a îndeplinit  în termene obligaţiile 

contractuale şi achitat obligaţiile  către bugetul statului şi asigurările sociale   de stat la timp.  

    Principalii indicatori înregistraţi de SC Medserv Min SA, la data de 31.12.2015 sunt 

prezentaţi mai jos: 

I. Perioada 01.12.2015-31.12.2015  

 Venituri totale 01.12. 2015-31.12.2015 = 473,50 mii lei 

 Cheltuieli  totale 01.12.2015-31.12.2015  =512,80 mii lei 

 Cifra de afaceri 01.12.2015-31.12.2015  =471,10 mii lei 

II. Perioada 23.03.2015-31.12.2015  

  Venituri  totale 23.03.2015 – 31.12.2015    =3.134,40 mii lei  

  Cheltuieli   totale 23.03.2015 – 31.12.2015     = 3.124,60 mii  lei   

 Cifra de afaceri   23.03.2015 – 31.12.2015  = 3.107,90 mii lei 

      Pentru perioada de referință a prezentului raport  SC MEDSERV MIN SA a realizat  un 

profit brut de  9,40  mii lei. 

     Având în vedere ace ti indicatori precum i modul de punctare a indicatorilor de 

performanță asumați prin contractul de mandat  anexăm la prezentul raport obiectivele i 

criteriile de performanță pentru perioada  01.12.2015-31.12.2015 i pentru perioada 

23.03.2015-31.12.2015. 

     Documentele ata ate la prezentul raport  sunt următoarele:  
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 Obiective i criterii de performanță pentru perioada 01.12.2015-31.12.2015 anexa 

1.1 i  cumulat pentru perioada  23.03.2015-31.12.2015,  conform anexelor  nr. 1.2; 

 Valoarea indicatorilor de performanță pentru perioada 01.12.2015-31.12.2015 i 

cumulat pentru perioada 23.03.2015-31.12.2015,  conform  anexelor nr. 2.1. 

      Menționăm faptul că în  cadrul capitolului  cheltuieli sunt incluse și cheltuielile 

efectuate în baza  Sentinței  civile nr. 3004/25.06.2015 a Tribunalului Tg-Jiu pronunțată în  

dosarul nr. 8943/95/2013 –cu privire la ,,reintegrarea reclamantului pe postul deținut 

anterior, acela de contabil șef cu plata tuturor drepturilor bănești cuvenite și neacordate 

de la data concedierii la data reintegrării efective, sume care să fie actualizate cu indicele 

de inflație la data plății efective.,,   

Suma  inclusă pe costuri  este de 114.005,80 și este detaliată astfel:         

     Tranșa I ( perioada octombrie 2013- martie 2014) – total 35.559,75 lei: 

 Salarii  brute  26.724 lei; 

 Obligații bugetare  7.254 lei; 

 Tichete de masă/cadou    1.581,75 lei. 

     Tranșa a II-a ( perioada aprilie –august 2014)   -total  39.802,30: 

 Salarii  brute -  30.101 lei; 

 Obligații bugetare -  8.372 lei; 

 Tichete de masă/cadou  -  1.329,30 lei. 

     Tranșa a III-a ( perioada septembrie 2014 –februarie  2015)   -total  36.643,75 lei: 

 Salarii  brute - 30.450 lei; 

 Obligații bugetare - 7.025 lei; 

 Tichete de masă  - 1.168,75  lei. 

      Tranșa a IV-a ( perioada martie 2015- septembrie 2015) -    total  44.072,81 lei 

 Salarii brute  -  35.526 lei 

 Obligații bugetare  - 7.974 lei 

 Tichete de masă  - 572,81 lei 

La calcul  indicatorilor de  performanță   s-a luat în calcul datele  din Buget de Venituri i 

Cheltuieli rectificat, aprobat prin Ordinul 1736/4078/3039 i publicat în Monitorul Oficial 

al României partea I  nr. 970/28.12.2015. 

         Director Executiv,                              Compartiment financiar-contabilitate,         

            Pop Gavrilă                                                  Păunescu Liviu 

                                                                                  Întocmit, 
                                                                              Pupăzan  Liliana 



P R P R
1 Venituri totale mii lei 2,672.20 2,660.90 477.00 473.50
2 Venituri din exploatare mii lei 2,663.20 2,652.50 477.00 473.40
3 Venituri din  terti % 3.00 3.00
4 Venituri din terti mii lei 97.05 271.80 11.66 9.10
5 Cheltuieli totale mii lei 2,657.40 2,611.80 501.00 512.80
6 Cheltuieli din exploatare mii lei 2,652.20 2,607.50 501.00 512.50
7 Cifra de afaceri mii lei 2,648.60 2,636.80 475.00 471.10
8 Profit brut mii lei 14.80 49.10 -24.00 -39.30
9 Profit net mii lei 40.90

10 Personal TESA nr.pers 18 13 18 13
11 Numar total personal nr. pers 133 117 133 119
12 Numar mediu salariati nr. pers 124 116 124 111

Pup zanăLilianaă

Director executiv, Comp. fin.-c
POPăăGavril P UNESCUăLiviu

Întocmit

SC MEDSERV MIN SA  

VALOARE   INDICATORI  PERFORMANTA  

23.03.2015-31.12.2015

Nr.
crt

Denumire obiectiv UM
Cumulat 23.03-30.11.2015 Decembrie



P R
3,149.20 3,134.40
3,140.20 3,125.90

3.00
108.71 280.90

3,158.40 3,124.60
3,153.20 3,120.00
3,123.60 3,107.90

-9.20 9.80
0.00

18 13
133 119
124 115

Pup zanăLilianaă

Cumulat 23.03-31.12.2015

omp. fin.-contab,
P UNESCUăLiviu

Întocmit,

Anexa nr.3.1.
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0 2 3 4 5=4/3 6 7 8=6x7

Personal TESA 

Num rulătotalădeăsalariaţi

3

Gradul de realizare a rezultatului 
exerciţiului Profit brut Venituri totale-cheltuieli totale mii lei -9.20 9.80 100.00 5 0.3 1.5

Venituriădinăterţi

Cifra de afaceri

6

Creştereaăcalit ţiiăserviciiloră
prestateă/lucr rilorăexecutate

Calitatea serviciilor 
prestate/lucr rilorăexecutate mediaăgeneral ădinăchestionar 10.00 10.00 10.00 5 0.1 0.5

Cheltuieli de exploatare

Venituri din exploatare

8 35 1 5

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

Director executiv, Comp. fin.-contab., Întocmit,
PopăGavril ă P unescuăLiviu Pup zanăLilianaăă

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

5/5 =1 respectiv 100%

1,004.14 998.11 100.60 5 0.1 0.5

9.04 301.28 5 0.2 1

7

Reducere cheltuielilor de 
exploatare la 1.000 lei venituri de 
exploatare*

 Reducerea  cheltuieli de 
exploatare la 1.000 lei 
venituri de exploatare x1000 lei

5

Creştereaăveniturilorărealizateădină
serviciiăprestateăsauălucr riă
executateăterţilor(externiăCEă

Veniturile realizate din 
serviciiăprestateăsauălucr riă
executateăterţilor(externiăCEă x100 % 3.00

0.00 0.15 100.00 5 0.1 0.54 Marja(rata) profitului net Creştereaăeficieţeiăactivit ţii
Profit net

x100 %Cifra de afaceri

27.26 107.63 5 0.1 0.5Num rămediuăsalariaţi2 Creştereaăproductivit ţiiămuncii Productivitatea muncii
Venituri din exploatare mii 

lei/pers 25.32

13.50 10.92 123.58 5 0.1 0.5

SC MEDSERV MIN SA Anexa nr.3.2.

  OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ   REALIZAT  PENTRU PERIOADA 23.03.2015-31.12.2015

Formula 

1

1

Procentul personalului TESA din 
totalul personalului angajat* Structura personalului x100 %
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0 2 3 4 5=4/3 6 7 8=6x7

Personal TESA 

Num rulătotalădeăsalariaţi

3

Gradul de realizare a rezultatului 
exerciţiului Profit brut Venituri totale-cheltuieli totale mii lei -24.00 -39.30 0.00 0 0.3 0

Venituriădinăterţi

Cifra de afaceri

6

Creştereaăcalit ţiiăserviciiloră
prestateă/lucr rilorăexecutate

Calitatea serviciilor 
prestate/lucr rilorăexecutate mediaăgeneral ădinăchestionar 10.00 10.00 10.00 5 0.1 0.5

Cheltuieli de exploatare

Venituri din exploatare

8 20 1 2.1

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

Director executiv, Întocmit,
PopăGavril ă P unescuăLiviu Pup zanăLilianaăă

Gradul general de indeplinire a indicatorilor de performanta

2,1/5=0,42 respectiv 42%
Comp. fin.-contab.,

1,050.31 1,082.59 97.02 4 0.1 0.4

1.93 64.39 1 0.2 0.2

7

Reducere cheltuielilor de 
exploatare la 1.000 lei venituri de 
exploatare*

 Reducerea  cheltuieli de 
exploatare la 1.000 lei 
venituri de exploatare x1000 lei

5

Creştereaăveniturilorărealizateădină
serviciiăprestateăsauălucr riă
executateăterţilor(externiăCEă

Veniturile realizate din 
serviciiăprestateăsauălucr riă
executateăterţilor(externiăCEă x100 % 3.00

0.00 0.00 0.00 0 0.1 04 Marja(rata) profitului net Creştereaăeficieţeiăactivit ţii
Profit net

x100 %Cifra de afaceri

4.26 110.87 5 0.1 0.5Num rămediuăsalariaţi2 Creştereaăproductivit ţiiămuncii Productivitatea muncii
Venituri din exploatare mii 

lei/pers 3.85

13.50 10.92 123.58 5 0.1 0.5

1

1

Procentul personalului TESA din 
totalul personalului angajat* Structura personalului x100 %

SC MEDSERV MIN SA Anexa nr.3.3

  OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ   REALIZAT  PENTRU PERIOADA 01.12.2015-31.12.2015

Formula 



1 

 

   

S.C. MEDSERV MIN S.A. TG-JIU 
COMISIA DE CENZORI 

Nr. 1680/05.04.2016 

 

 

R A P O R T 
AL COMISIEI DE CENZORI PRIVIND VERIFICAREA SITUA IILOR 

FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2015 PENTRU S.C. MEDSERV 
MIN S.A. TG-JIU 

Subsemnații: Nălbitoru Adrian, Vasilescu Gheorghe-Marian și Cornescu Ion, în 
calitate de membrii ai comisiei de cenzori la S.C. Medserv Min S.A. Tg-Jiu, am întocmit 
prezentul raport, avand ca misiune examinarea Situatiilor Financiare încheiate la data de 
31 decembrie 2015, în vederea formulării unei opinii privind certificarea informațiilor 
cuprinse în acestea, raportat la art. 160 din Legea nr. 31/1990, republicată. 

Scopul opiniei exprimate de cenzori prin acest raport este de a întări credibilitatea 
situațiilor financiare anuale față de terți, precum și de a furniza utilizatorilor acestor 
informații convingerea și asigurarea lor completă, dar nu absolută, afirmată în mod 
pozitiv, că situațiile financiare oferă o imagine fidelă, nefiind viciate de anomalii 
semnificative. 

În elaborarea raportului s-a ținut seama de constatările făcute la verificarile din 
cursul anului 2015, în cadrul activității de supraveghere a gestiunii, cât și de verificările 
casieriei. 

I. INFORMATII GENERALE 
S.C. MEDSERV MIN S.A. Tg-Jiu este identificată prin: 

     - Sediul social în localitatea Tg-Jiu, strada Calea Severinului nr. 38A, județul 
Gorj; 

     -nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Gorj – J18/299/2002; 

     -Cod Fiscal RO 14814475; 

     -Obiect principal activitate: Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod 
CAEN 8690. 
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S.C. Medserv Min S.A. Tg-Jiu este o societate de sine stătătoare care depune 
situații contabile anuale în conformitate cu Reglementările Contabile Simplificate 
aarmonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Europene și cu Standardele Internaționale 
de Contabilitate. 

 

II. INFORMA II ECONOMICE 
Contul de profit i pierdere eviden iază următorii indicatori financiari: 
 

________________________________________________________________________ 

   Denumirea elementului________U.M._______2015________2014_____Diferen e__ 
                      0                                       1                    2                       3           4 = 2 – 3___ 
Cifra de afaceri                                 Lei           3.985.544          4.493.298        -507.754 
Venituri totale, din care:                     Lei           4.019.030          4.573.659        -554.629 
    -venituri din exploatare                   Lei           4.009.966         4.561.084        -511.118 
    -venituri financiare                         Lei                   9.064              12.575            -3.511 

Cheltuieli totale, din care:                  Lei            3.951.748         4.282.995        -331.247 
    -cheltuieli exploatare                      Lei            3.944.774         4.267.912       -323.138 
    -cheltuieli financiare                       Lei                   6.974              15.083          -8.109 

Rezultat brut, din care                     Lei                67.282            290.664        -223.382 
    -rezultat din exploatare                   Lei                65.192            293.172        -227.980 
    -rezultat din activitatea financiară  Lei                   2.090             -2.508                -418 

Impozit pe profit                               Lei                19.488             78.487          -58.999 

Profit net                                            Lei________47.794            212.177 ___ -164.383   

 

 Valorile mai mici ale inicatorilor aferenți anului 2015, comparativ cu cele realizate 
în anul 2013 se datorează unui volum mai mic de activitate în anul 2015, respectiv 
pierderea activității pe zona Berbești, prin preluarea activității miniere la data de 
23.03.2015 de către S.C. CET Govora S.A. Rm. Vâlcea. 
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 Bilan ul contabil eviden iază:  

 

          Denumirea elementului         U.M           La 31.12.2015    La 01.01.2015  
Diferen e 
                            0                               1                        2                       3               4 = 2-3      
 ACTIV                                  Lei             2.630.681              2.918.811     -288.130 
  Active imobilizate                          Lei             1.105.652             1.227.737     -122.085 
  Active circulante                            Lei             1.525.029             1.691.074     -166.045 
  Cheltuieli în avans                         Lei                    0                             0                  0         

 PASIV                                   Lei             2.630.681              2.918.811      -288.130 
  Datorii ce trebuie plătite într-o       Lei               977.731               1.109.982      -132.251 
   perioadă mai mica de un an 
  Datorii ce trebuie plătite într-o       Lei                      0                        29.100        -29.100 
  perioadă mai mare de un an 
  Provizioane                                     Lei                      0                       16.716        -16.716 
  Venituri în avans                         Lei                      0                             0                  0 
  Capitaluri proprii                            Lei             1.652.950              1.763.013      -110.063 
________________________________________________________________________ 
 
 Activele imobilizate au înregistrat o reducere față de începutul anului ca urmare a 
unor achiziţii de active fixe.. 

 Activele circulante prezintă o reducere față de începutul anului și se datorează 
reducerii cifrei de afaceri și a creanțelor. 

 Datoriile societa ii au scăzut față de începutul anului ca urmare a reducerii 
datoriilor comerciale – furnizori, cât și a datoriilor pe termen mediu (leasing). 

 Capitalurile proprii înregistrează o reducere față de începutul anului și se 
datorează în special realizării unui profit mai mic în anul 2015, comparativ cu cel realizat 
în anul 2014. 

 Din datele informative, rezultă că societatea înregistrează la 31 Decembrie 2015, 
următoarele creanțe și datorii: 
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 CREAN E 

                    Lei                                    Sold la sfâr itul                 Termen de lichidare 
                                                            exerci iului financiar        Sub 1 an      Peste 1 an 

                      0                                         1 = 2 + 3                          2                    3_______    
 Total, din care:                              1.323.180                        1.323180         
 Clienți                                                       1.010.048                       1.010.048            0 
 Creanțe în legătură cu personalul unității              38.275                            38.275            0 
Debitori diverși                                             210.429                          210.429            0 
Creanțe în legătură cu Bugetul Asig. Sociale               15.974                                   15.974              0 

Alte creanțe                                                     48.454                             48.454            0 

 
         DATORII 
 

                        Lei                             Sold la sfâr itul                   Termen de exigibilitate 
                                                                exerci iului financiar         Sub 1 an      1 -5 ani      peste 5 ani   

                             0                                        1 = 2 + 3 + 4                    2                    3                    4_____ 

              Total, din care:                          977.731              977.731           0                0 
Furnizori                                                     95.759                95.759           0               0 
Datorii cu personalul unității                    103.579              103.579           0               0 
Datorii la Bugetul Asig. Sociale de Stat                60.360                  60.360            0               0 
Datorii la Fondul de sănătate                      24.480                24.480            0               0 
Datorii la fondul de șomaj                            2.680                  2.680            0               0 
Datorii la bugetul de Stat                            48.459               48.459             0               0 
Creditori diverși                                                 22                       22            0               0 
Dividende de plată                                    602.671              602.671            0               0 
Datorii leasing                                             39.721                39.721            0               0 
Alte datorii – garanții  
________________________________________________________________________ 
            

 În anul 2015, societatea a funcționat cu un număr mediu de 117 angajați, numărul 
de angajați existenți la sfârștul perioadei fiind de 119. 

Propunerea conducerii executive a societății de repartizare a profitului net în sumă 
de 47.794 lei realizat în anul 2015, în conformitate cu O.G. nr. 64/2001 privind 
repartizarea profitului la Societățile Naționale, Companiile Naționale și Societățile 
Comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, este următoarea: 

 
-profit net                                                                         47.794 lei 
-rezerve legale                                                                            0 lei 
-alte rezerve privind facilităţi fiscale                                          0 lei 
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-acoperirea pierderii contabile                                             4.260 lei 
-dividende                                                                          21.767 lei  
-alte rezerve (surse proprii de finanțare)                            21.767 lei    
 
S-au verificat situațiile financiare anuale ale S.C. Medserv min S.A. Tg-Jiu la data 

de 31 decembrie 2015, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, politici contabile cu 
note explicative. 

Resposabilitatea pentru aceste situații financiare revine conducerii executive și 
administrative a S.C. Medserv Min S.A. Tg-Jiu. 

Responsabilitatea cenzorilor este aceea de a prezenta o opinie asupra acestor 
situații financiare, pe baza verificărilor lunare realizate. 

Din verificările efectuate prin sondaj, s-a constatat că înregistrările în contabilitate 
au la bază documente semnate de persoanele care exercită controlul financiar preventiv, 
așa cum a fost organizat prin decizia conducerii executive a societății. 

In cursul anului 2015 au fost verificate: 

1.Modul de inere al registrelor de contabilitate, respectiv: 
-registrul de evidenţă fiscală; 
-registrul inventar; 
-registru jurnal; 
-registru evidenţă acordare viză Control Financiar Preventiv; 
-registrul evidenţă refuz de viză, necompletat, nefiind refuzuri de viză. 
- registrul Cartea Mare; 

Comisia a constatat că registrele sunt completate  pentru toată perioada anului  2015. 

2.Potrivit Legii 31/1990, referitor la tinerea registrelor, au fost verificate: 
registrul acţionarilor, registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale si registrul 
sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie, constatand ca acestea exista, sunt 
completate, numerotate, snuruite si sigilate. 

3.Situa iile analitice ale anumitor conturi și compararea acestora cu datele din 
evidența sintetică, acolo unde au fost sesizate erori, acestea au fost remediate în timpul 
verificării sau au fost luate măsuri în vederea remedierii acestora până la închiderea 
situațiilor lunii următoare. 

4.Conturile de casă si bancă în anul 2015, S.C. Medserv Min S.A., a desfășurat 
activități economice în domeniul serviciilor medicale, a realizat încasări și plăți prin 
conturile bancare deschise la bănci, dar și încasări prin casieria proprie.. Din analiza 
conturilor de casă și bancă, nu au reieșit diferențe între soldurile faptice și cele scriptice. 
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5.Conturile au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile 
general admise, sub responsabilitatea conducerii executive a societății. Operațiunile au 
fost înregistrate cronologic și sistematic în evidența contabilă, având documente pentru 
fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția și stabilirea rezultatelor. 

Rulajele din conturi sunt reflectate corect în balanțele de verificare lunare, 
efectuându-se în acest sens sondaje în fiecare lună. Sondajele efectuate de Comisia de 
Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și cele 
sintetice. 

Inventarierea patrimoniului i modul de înregistrare a acestuia 

Inventarierea patrimoniului în baza Legii nr. 82/1991 prin care se prevede 
obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului cu modificările și completările 
ulterioare, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 de aprobare a 
normelor de organizare și efectuarea inventarierii elementelor  de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii. 

Inventarierea faptică s-a realizat de către comisii de inventariere numite prin 
Decizia nr. 101 din 01.09.2015, iar rezultatele inventarierii au fost consemnate în 
procesule verbale nr. 6195/22.12.2015 și nr. 87/07.01.2016 pentru disponibilitățile 
bănești. 

Conform procesului verbal de inventariere menționat mai sus s-au constatat 
următoarele: 

1.În urma inventarierii faptice a bunurilor aflate la sediul societății nu s-au 
constat diferențe între stocurile faptice și cele scriptice. 

2.Au fost propuse la casare bunuri în valoare  43.477,64 lei, din care: mijloace 
fixe în sumă de 33.712,68 lei, obiecte de inventar în valoare de 9.764,96 lei. Rezultatele 
inventarierii au fost supuse analizei și aprobării Consiliului de Administrație în ședința 
din data de 10.03.2016, casarea fiind aprobată prin Hoărârea nr. 6 

Din cercetarea evidenței contabile sintetică și analitică a S.C. Medserv Min S.A. 
Tg-Jiu, cenzorii apreciază că situațiile financiare anuale au fost întocmite în 

concordanță cu cadrul general de raportare financiară și cu îndeplinirea cerințelor 
statutare. 

Astfel, în opinia cenzorilor, situațiile financiare încheiate la data de 31 
decembrie 2015, reflectă corect poziția financiară a societății și rezultatele activității 
acesteia pentru exercițiul financiar încheiat. 
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III. CONCLUZII 

Față de cele constatate, opinia membrilor Comisiei de 
Cenzori este că, situațiile financiare întocmite de S.C. Medserv 
Min S.A. Tg-Jiu, pentru anul finaciar încheiat la 31 Decembrie 

2015, sunt prezentate după principiile contabile și 
reglementările în vigoare și prezintă într-o manieră fidelă 
aspectele semnificative, poziția financiară și rezultatele 

activității acesteia. 

Comisia de cenzori certifică situațiile financiare încheiate 

la data de 31 Decembrie 2015 și propune aprobarea acestora 
de către Adunarea Generală a Acționarilor în conținutul și 
forma prezentată de conducerea executivă a societații. 

Analizând raportul privind activitatea Consiliului de 

Administraţie pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, 

Comisia de cenzori propune descărcarea de gestiune a 

adminstratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2015. 

Prezntul raport a fost întocmit în trei exemplare, din care două rămân la societate. 
 

COMISIA DE CENZORI: 

                 Nălbitoru Adrian_____________ 

                   Vasilescu Marian_____________ 

                   Cornescu Ion_______________  
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