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1. Prezentareaăsociet ii 

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

jude ul Gorj este o societate comercială pe ac iuni, înfiin ată prin externalizarea activită ii  

de asisten ă medicală continua şi 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,  

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

6.300 ac iuni cu o valoare nominală de   100 lei/ ac iune. 

 

1.1. Ac ionariat 

   Participarea ac ionarilor la capitalul social al societă ii se prezintă după cum urmează:

 1.ăSOCIETATEAăCOMERCIAL ăCOMPLEXULăENERGETICăOLTENIAăSA,   

de ine aport la capital 612.500 lei, reprezentând 6.125 ac iuni a 100 lei fiecare, având 

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

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

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

beneficii şi pierderi de  0,395 %. 

    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 

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 

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

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

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 

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

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

beneficii şi pierderi de 0,395 %. 

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

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

beneficii şi pierderi de 0,21 %. 

    7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, de ine aport la capital 1.200 lei,  

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

beneficii şi pierderi de 0,20 %. 
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   8. SINDICATUL SLARIA ILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., de ine  aport la 

capital 5.000 lei,  reprezentând 50 ac iuni, cu valoarea de 100  lei fiecare, având cota de 

participare la beneficii şi pierderi de 0,79 %. 

 

1.2. Obiectul de activitate 

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

referitoareă laă s n tateaă uman ”, societatea desfăşurând şi alte activită i secundare, 

precum: 

  Activită i de psihologia muncii şi organiza ională; 

  Activită i de psihologia în transporturi; 

  Activită i de psihologia apărării şi siguran ei na ionale; 

  Activită i de fizică medicală; 

  Activită i de fiziokinetoterapie; 

  Activită i de  transport medicalizat  prespitalicesc; 

   Activită i de cultură fizică medicală; 

 Activită i de asisten ă  medicală specializată – control medical periodic; 

  Activită i de asisten ă medicală de îngrijiri la domiciliu. 

 În perioada 01.01.2015 - 30.06.2015, activitatea societă ii a urmărit efectuarea de 

servicii cu eficien ă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerin ele 

beneficiarilor. Activitatea societă ii se desfăşoară atât în jude ul Gorj, cât şi în jude ele 

Vâlcea şi Mehedin i, fiind structurată şi organizată teritorial în func ie de beneficiari. 

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradi ional, societatea 

colaborează şi cu alte institu ii 

 Anima Speciality Medical Services 

 Casa de Asigurări de Sănătate Gorj 

 Clubul  Sportiv Energia Rovinari 

 Clubul Sportiv  Pandurii Lignitul Tg-Jiu  

 Clubul Sportiv Minerul Motru 

 Collini Lavoro 
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 Direc ia Jude eană pentru Sport şi Tineret 

 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 

 

1.3 . Prezentarea activelor societ ii 

Societatea de ine la data de 30.06.2015 în patrimoniu următoarele active: 

a. Active imobilizate                1.166.995 lei 

- Imobilizări necorporale           26.552 lei  

 - Imobilizări corporale         1.140.433 lei   

b. Active circulante               1.598.438 lei 

 - Stocuri                                     40.753 lei  

 - Casă şi conturi la bănci         244.980 lei 

 - Crean e                               1.312.705 lei   

 

1.4. Resurse Umane 

           Numărul de salaria i la  sfârşitul semestrului I 2015, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. 

era de 129 de salaria i, din care  cu contract suspendat pentru creştere copil 3 salaria i, 

detaşa i 1 salariat, concediu fără salariu 3 salariati. La sfârşitul  semestrului  I 2015,              

S.C. Medserv Min S.A. îşi desfăşura activitatea cu un număr de 122 de salaria i. 

          Evolu ia numărului de salaria i  de la  31.12.2014  raportat  la  30.06.2015 respectiv de 

la 135 salaria i la 129 salaria i se justifică prin incetare contract individual de munca și 

concediu fara plată. 

          Evolu ia numărului de salaria i afla i în activitate  de la 31.12.2014 raportat  la 

30.06.2015 respectiv de la 128  salaria i la 122 salaria i se justifică prin incetare contract 

individual de munca și concediu fara plată. 

     Ponderea personalului pe structura de organizare a societă ii, în numărul total de salaria i 

este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Nr. 

Crt 
Structura func ională  

Unitate 

de 

măsură 

Nr. 

personal la 

30.06.2015 

Ponderea în 

total personal  

1 Personal de conducere nr. pers 2 1,55 

2 Perosnal Tesa –operativ sediu nr. pers 17 13,18 

3 
Compartiment zonal Tg-Jiu, 
Rovinari,Vâlcea şi psihologic  nr. pers 58 44,96 

4 
Compartiment zonal  Motru, Jil , 

Mehedinți și psihologic 
nr. pers 45 34,89 

5 
Detaşati, concediu creștere copil, 

concediu fără salariu 
nr. pers 7 5,42 

 Total  129 100,00 

 

În ceea ce priveşte analiza productivită ii muncii şi a câştigului mediu realizat la 

nivelul S.C.  Medserv Min S.A. în  semestrul I  2015 situa ia se prezintă astfel: 

 Venituri din 
exploatare 

Număr 
mediu 
personal Fond salarii Câştig mediu lunar 

Productivitatea 
muncii 

P R P R P R P R P R 
2197,7 1906,3 134 123 1147,6 1068,6 1427,36 1447,97 16,4 15,5 
   

 2. ConsiliulădeăAdministra ie 

2.1. ConsiliulădeăAdministra ie 

 Membrii Consiliului de Administra ie sunt aleşi în Adunarea Generală a Ac ionarilor, 

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

actul constitutiv actualizat al societă ii. 

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

de Administra ie  fa ă de sfârşitul anului 2014. În  perioada 01.01.2015-30.06.2015, Consiliul 

de Administra ie şi-a desfăşurat activitatea cu următorii membrii: 

- Cosneanu Lavinia – preşedinte  

- Stănoiu Viorel  – membru  

- Pantelimon Manta   - membru 

- Borcan Marius - membru 

- Nea ă Gheorghe   - membru 
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2.2. Acteădeănumire/revocareăemiseădeăc treăAdunareaăGeneral ăaăAc ionarilor 

 Doamna Cosneanu Lavinia  -  a fost numită  membru în  Consiliul de Administra ie 

al S.C. Medserv Min S.A., prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Ac ionarilor nr. 1 

din data de 21.02.2013 şi preşedintă a Consiliului de Administra ie prin Hotărârea Adunării 

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

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

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

de 20.09.2012 . 

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

S.C. Medserv Min S.A. prin Hotărârea Adunării Generale  Ordinare 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. 

Medserv  Min S.A. prin Hotărârea  Adunării Generale Ordinare a Ac ionarilor nr.  10 din 

data de 21.07.2014. 

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

S.C. Medserv  Min S.A. prin Hotărârea  Adunării Generale Ordinare a Ac ionarilor nr.  10 

din data de 21.07.2014. 

 

2.3. ComiteteăconsultativeăînăcadrulăConsiliuluiădeăAdministra ie 

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

func ionează două comitete consultative - Comitetul de nominalizare şi remunerare  şi  

Comitetul de audit,  în conformitate cu prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonan a de Urgen ă 

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

comitetul de audit.  

Comitetele men ionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administra ie nr. 

21 din data de 11.08.2014. 

 Comitetulădeănominalizareă şiă remunerare este un comitet permanent, cu func ie 

consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administra ie şi are atribu ii de evaluare, 

consultare şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru func ii de 

conducere, precum şi a remunerării acestora. 
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Atribu iile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 

alin.2 de către prevederile Ordonan ei de Urgen ă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar 

la constituire au fost prevăzute următoarele atribu ii principale: 

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

performan ă (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori 

/ directori executivi şi personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administra ie să solicite 

orice informa ii pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribu iilor sale; 

2. urmărirea corelării remunera iilor propuse cu performan ă pe termen mediu şi lung; 

3. nominalizarea de candida i pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de 

Administra ie, Director); 

4. identifică criterii de selec ie care includ, cel pu in, dar fără a se limita la aceasta, o 

experien a relevantă în consultan ă în management şi în activitatea de conducere a unor 

întreprinderi publice ori societă i din sectorul privat; 

5. formulează propuneri pentru func iile de administrator; 

6. elaborează şi propune Consiliului de Administra ie procedura de selec ie a 

candida ilor pentru membrii CA şi pentru func ia de director sau pentru orice alte func ii de 

conducere; 

7. recomandă Consiliului de Administra ie candida i privind func iile de membrii; 

8. asistă Consiliul de Administra ie în îndeplinirea atribu iilor proprii de supraveghere, 

analiză şi evaluare a politicilor de personal raportate la condi iile actuale de pe pia a for ei de 

muncă specifică activită ii societă ii; 

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

performan ă; 

10. elaborează politica de remunerare pentru Director; 

11. solicită Consiliului de Administra ie să supună aprobării A.G.A. politica de 

remunerare, aplicabilă în stabilirea remunera iei membrilor Consiliului de Administra ie, 

justificată în raport de îndatoririle specifice, atribu iile acestora în cadrul unor comitete 

consultative, numărul de şedin e, obiectivele şi criteriile de performan ă stabilite; 

12. în scopul îmbunătă irii cunoştin elor privind activitatea societă ii şi a actualizării 

permanente a competen elor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare 

acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernan ă corporativă; 
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13. elaborează şi prezintă A.G.A. care aprobă situa iile financiare anuale, un raport 

anual cu privire la remunera iile şi alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului 

financiar; 

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administra ie rapoarte asupra activită ii. 

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

de Administra ie. 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare avea la data de 30.06.2015 componen a 

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

Cosneanu Lavinia, Manta Pantelimon, Stănoiu Viorel.   

 Comitetul de audit este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul 

Consiliului de Administra ie, având rolul de a asista Consiliul de Administra ie al S.C. 

Medserv Min  S.A. în îndeplinirea responsabilită ilor proprii de supraveghere pentru 

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

procesul de audit, şi procesul organiza ional de monitorizare a conformită ii cu legile, 

regulamentele şi codul de conduită.  

Atribu iile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonan a de 

Urgen ă nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din 

Ordonan a de Urgen ă nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost 

prevăzute următoarele atribu ii principale : 

1. supravegherea activită ii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari; 

2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administra ie a propunerilor privind 

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

aprobare Adunării Generale a Ac ionarilor; 

3. revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum şi frecven a 

angajamentelor de audit; 

4. asigurarea rela iei cu auditorul financiar al societă ii, în sensul primirii planului de 

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

supraveghere şi control din afara societă ii; 

5. verificarea şi monitorizarea independen ei auditorului; 

6. primirea rapoartelor de audit, analizarea şi avizarea periodică a constatărilor şi 

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

planurilor pentru implementarea acestora; 
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7. formularea de recomandări către Consiliul de Administra ie în domeniul controlului 

intern, auditului intern şi auditului financiar; 

8. monitorizarea procesului de raportare financiară; 

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

de management al riscurilor din cadrul societă ii comerciale; 

10. monitorizarea auditului statutar al situa iilor financiare anuale şi al situa iilor 

financiare anuale consolidate. 

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

Consiliului de Administra ie. 

Comitetul de Audit avea la data de 30.06.2015 componen a stabilită prin hotărârea 

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

Nea ă Gheorghe, Borcan Marius. 

 

3.ăPlanulăanualădeăinvesti ii 

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

Hotărârea nr. 1 din data de 19.01.2015 şi aprobat de către Adunarea Generală a Ac ionarilor 

prin Hotărârea nr. 4 din data de 06.07.2015 

În ceea ce priveşte programul de investitii  la nivelul S.C.  Medserv Min S.A. în  

semestrul I  2015 situa ia se prezintă astfel: s-a programat o achizi ie de imobilizări 

necorporale (program informatic antivirus Bitdefender) în trim II 2015 în sumă de 1.200 lei. 

Această achizi ie nu a fost realizată în trimestrul II 2015 (fiind amânată pentru semestrul II 

2015) deoarece BVC 2015 a fost aprobat în luna mai 2015. 

 

4. Sinteza înăordineăcronologic ăaăprincipalelorăhot râriăluateădeăConsiliului de 

Administra ieă 

4.1. Graficulăşedin elorăConsiliuluiădeăAdministra ieă 

 

Graficul şedin elor Consiliului de Administra ie desfăşurate  în  semestrul I/ 2015, se 

prezintă tabelar astfel: 
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Nr. crt. Data şedin ei Numărul hotărârii Consiliului de 

Administra ie 

1 19.01.2015 Hotărârea nr. 1/19.01.2015 

2 02.02.2015 Hotărârea nr. 2/02.02.2015 

3 24.02.2015 Hotărârea nr. 3/24.02.2015 

4 16.03.2015 Hotărârea nr.4/16.03.2015 

5 20.03.2015 Hotărârea nr. 5/20.03.2015 

6 27.03.2015 Hotărârea nr. 6/27.03.2015 

7 07.04.2015 Hotărârea nr. 7/07.04.2015 

8 21.04.2015 Hotărârea nr. 8/21.04.2015 

9 27.04.2015 Hotărârea nr. 9/27.04.2015 

10 27.05.2015 Hotărârea nr. 10/27.05.2015 

11 16.06.2015 Hotărârea nr. 11/16.06.2015 

 

 

4.2. ActivitateaăConsiliuluiădeăAdministra ie (hot râri) 

 Membrii Consiliului de Administra ie s-au întrunit în  semestrul I  2015 pentru  un 

număr de  11 şedin e, în cadrul cărora au adoptat hotărâri după cum urmează: 

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.ă1 din data de 19.01.2011 

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

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

aprobarea Bugetul şi Cheltuieli pentru anul 2015.  

-  Avizează ,, Program de investi ii pentru anul 2015 ’’ urmând a fi înaintat la Adunarea 

Generală a Ac ionarilor pentru aprobare.  

-   Aprobă ,, Programul de achizi ii pentru anul 2015,,. 

-  Avizează modificările din ,, Organigramă’’ şi ,, Stat de func ii’’ urmând a fi înaintate 

la Adunarea Generală a Ac ionarilor pentru aprobare.  

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

înaintat la Adunarea Generală a Ac ionarilor. 

 -   Aprobă  fişa de post   pentru postul ,, Medic Director Adjunct’’  
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 -  Aprobă de principiu criteriile şi obiectivele de performan ă ale directorului executiv, 
până la aprobarea de către minister al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2015. 
  

 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 

dispun conducerii executive să facă 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.  

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

dispun conducerii executiv să facă demersurile legale pentru recuperarea de la 

persoanele răspunzătoare a sumelor indicate în Raportul de inspec ie economico-

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

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

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

- Membrii Consiliului de Administra ie iau act  de  măsurile dispuse de către 

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

le ducă la îndeplinire. 

- Membrii Consiliului de Administra ie iau act de stadiul implementării măsurilor 

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

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

-  Aprobă la Anexa ,, Obiectivele şi criteriile de performan ă ale directorului executiv al 

S.C. MEDSERV MIN S.A.’’,  Chestionarul de măsurare a gradului de satisfac ie a 

beneficiarilor de servicii furnizate. 

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

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

să facă diligen ele necesare  pentru accelerarea solu ionării litigiilor. 

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

Colectiv de Muncă. 
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 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.3ădinădataăde 24 .02.2015 

-  Consiliul de Administra ie amână discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi, până la 

primirea răspunsului de la Oficiul Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul Gorj, 

la solicitarea înaintată de către S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 -  Consiliul de Administra ie îşi însuşeşte Raportul Comitetului de  Nominalizare şi 

Remunerare pe anul 2014 cu privire la remunera iile acordate administratorilor, 

remunera ia şi alte beneficii acordate directorului executiv de la S.C. MEDSERV MIN 

SA. 

  - Consiliul de Administra ie decide ca selec ia membrilor Consiliului de Administra ie 

şi a directorului executiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. în condi iile prevăzute de 

O.U.G. nr. 109/2011 să fie realizată cu asisten a unui expert independent specializat 

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

evaluare. Directorul executiv al societă ii va lua toate măsurile pentru elaborare 

„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" până la data de 16.03.2015. 

- Consiliul de Administra ie aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pe anul 2015. 

-  Consiliul de Administra ie  aprobă  posibilitatea  aprovizionării  în anul 2015 cu  10% 

mai  mult  medicamente  şi  materiale  sanitare,  decât  dotarea  minimă obligatorie 

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

cabinetele medicale, punctele sanitare,echipajele de interven ie şi cabinetele de 

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

consecin ă a programului de achizi ii, cu condi ia încadrării în Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pentru anul2015. 

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

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

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

pentru perioada 24.07.2014 - 31.12.2014 directorul executiv este remunerat lunar cu 

78% din salariul stabilit prin contractul de mandat. 
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 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ie nr. 4  din data de  16.03.2015  

 - Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare privind analiza demersurilor 

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

Tribunalul Gorj, a modificărilor în structura de conducere a societă ii şi dispune 

conducerii executive continuarea demersurilor. 

 -  Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare referitoare la "Norma 

Procedurală Internă privind - Achizi ia de servicii referitoare la recrutarea şi selec ia 

membrilor Consiliului de Administra ie şi a Directorului Executiv la S.C. MEDSERV 

MIN S.A. " 

 - Consiliul de Administra ie mandatează Comitetul de Nominalizare şi Remunerare din 

cadrul Consiliului de Administra ie al S.C. MEDSERV MIN S.A., pentru întocmirea 

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

vederea derulării procedurii de achizi ie pentru încheierea unui contract  având ca 

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

MIN S.A. " 

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

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

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

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

Remunerare. 

-  Consiliul de Administra ie ia act de Raportul privind execu ia contractului de mandat 

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

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

conformitate cu gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performan ă stabilite 

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

 - Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare privind analiza stadiului 

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

1562/13.03.2015 şi de solicitările Organiza iei Sindicatul Salaria ilor S.C. MEDSERV 

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

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

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

cheltuială poate fi sus inută din proiectul de BVC men ionat. Analiza se va efectua până 
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la data de 27.03.2015 şi se va avea în vedere respectarea Ordonan ei OG 26/2013 

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

sauunită ile administrati -teritoriale sunt ac ionari unici ori majoritari sau de in direct ori 

indirect oparticipa ie majoritară. 

 -  Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare privind rezultatele analizei 

evolu iei activită ii Cabinetului Medical îngrijiri la domiciliu în anul 2014 şi o 

înaintează spre aprobare Adunării Generale a Ac ionarilor. 

 

 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 şi hotărăsc încetarea 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 ie delegă temporar, sarcinile, competen ele şi 

responsabilită ile aferente postului de Director Executiv, domnului POP Gavrilă, până 

la numirea unui Director Executiv. 

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.6 din data de 27.03.2015 

-   Consiliul de Administra ie amână aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2014.  

 -  Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare referitoare la analiza privind 

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

aferent anului 2015 şi aprobă acordarea tichetelor de masă aferente lunii februarie 

2015, cu respectarea Ordonan ei OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unită ile administrativ-teritoriale 

sunt ac ionari unici ori majoritari sau de in direct ori indirect o participa ie majoritară. 

Consiliul de Administra ie dispune conducerii executive prezentarea analizei 

diagnostic din care să rezulte că pentru anul 2015 cheltuielile prevăzute în BVC/2015, 

avizat de către Consiliul de Administra ie şi transmis spre aprobare la ministerele 

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

încadrarea în indicatorii aviza i.  

-  Consiliul de Administra ie amână aprobarea documenta iei de atribuire pentru 

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

MIN S.A.”, model ”ANUN ” privind înscrierea candida ilor, componen ă nominală a 
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comisiei de selec ie pentru procedura de achizi ie ”Servicii de recrutare şi selec ie 

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

- Consiliul de Administra ie aprobă Raport 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 

luna februarie 2015.  

 - Consiliul de Administra ie dispune conducerii executive să prezinte Raport privind 

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

23.03.2015, în următoarea şedin ă. 

- Consiliul de Administra ie amână aprobarea documentului Nota privind constituirea de 

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

privind estimarea şanselor de câştig pentru fiecare sumă de recuperat şi prezentarea 

acesteia în următoarea şedin ă. 

-  Consiliul de Administra ie avizează Proiect Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 

2015, revizuit şi dispune conducerii executive să facă demersurile pentru aprobarea 

acestuia de către institu iile abilitate şi să ia măsurile necesare în vederea realizării 

acestuia. 

 -  Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare cu privire la concilierea cu S.C. 

Ambuforce S.R.L. – aceasta fiind în competen a conducerii executive, şi recomandă 

pentru rezolvarea litigiului să ină cont de cele două rapoarte de expertiză efectuate în 

cadrul dosarului de cercetare şi urmărire penală. 

 -  Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare cu privire la activitatea 

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

S.A. în perioada 23.07.2014 – 23.03.2015, referitoare la 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, înregistrată cu nr. 251582 / 25.03.2015. 

 - Consiliul de Administra ie aprobă începând cu data de 27.03.2015 numirea domnului 

POP Gavrilă în func ia de Director Executiv la S.C. MEDSERV MIN S.A, cu Contract 

de Mandat până la finalizarea procedurii de selec ie şi numire a Directorului Executiv în 
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conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernan a corporativă a 

întreprinderilor publice. 

 - Consiliul de Administra ie aprobă Contractul de Mandat, obiectivele şi criteriile de 

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

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, născut în Com. 

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

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

Preşedinte al Consiliului de Administra ie să semneze Contractul de Mandat. Contractul 

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

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

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

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.7 din data de 07.04.2015 

- Consiliul de Administra ie aprobă Contract Colectiv de Muncă 2015 – 2016 şi 

împuterniceşte pe domnul POP Gavrilă, Director Executiv – să facă demersurile la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă în vederea înregistrării. Contractul Colectiv de Muncă 

intră în vigoare şi are valabilitate 24 luni de la data înregistrării. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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), cumulat 3 luni 2015 (preliminat), anul 2015 (preliminat); planul de măsuri 

pentru gestionarea cheltuielilor în vederea realizării indicatorilor prevăzu i în Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 cu respectarea Ordonan ei OG 26/2013 privind 

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

unită ile administrativ-teritoriale sunt ac ionari unici ori majoritari sau de in direct ori 

indirect o participa ie majoritară şi aprobă acordarea tichetelor de masă aferente lunii 

martie 2015 şi tichetele restante din luna ianuarie 2015 pentru salaria ii afla i în plată la 

data de 07.04.2015, cu respectarea Ordonan ei OG 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită ile administrativ-

teritoriale sunt ac ionari unici ori majoritari sau de in direct ori indirect o participa ie 

majoritară. 
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- Consiliul de Administra ie aprobă rezultatele inventarierii pentru anul 2014. 

- Consiliul de Administra ie aprobă documentul Notă privind constituire provizioane 

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

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

- Consiliul de Administra ie ia act de Notă de informare privind situa ia economico-

financiară realizată în anul 2014 şi avizează situa ia economico – financiară, execu ia 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 şi dispune conducerii executive 

înaintarea acestora la Adunarea Generală a Ac ionarilor pentru aprobare. 

- Consiliul de Administra ie aprobă documenta ia de atribuire pentru achizi ia ”Servicii 

de recrutare şi selec ie personal de conducere la S.C. MEDSERV MIN S.A.”, model 

”ANUN ” privind înscrierea candida ilor şi componen a nominală a comisiei de selec ie 

pentru procedura de achizi ie ”Servicii de recrutare şi selec ie personal de conducere la 

S.C. MEDSERV MIN S.A.”  

- Consiliul de Administra ie 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 

- Consiliul de Administra ie aprobă Raport 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 01.03-23.03.2015 şi dispune remunerarea în conformitate cu 

gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performan ă stabilite prin contractul de 

mandat nr. 892 / 24.07.2014 cu modificările ulterioare. 

- Consiliul de Administra ie aprobă Raport 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 şi dispune remunerarea în 

conformitate cu gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performan ă stabilite 

prin contractul de mandat nr. 892 / 24.07.2014 cu modificările ulterioare. 
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- Consiliul de Administra ie ia act de Nota privind asigurarea de răspundere civilă 

profesională pentru Directorul Executiv şi membrii Consiliului de Administra ie şi 

dispune conducerii executive efectuarea demersurilor legale în vederea modificării anexei 

la poli a de asigurare, în sensul înlocuirii domnului MILOSTEANU Gheorghe cu domnul 

POP Gavrilă.  

- Consiliul de Administra ie ia act de 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. (1) şi o înaintează la Adunarea Generală a Ac ionarilor, în conformitate cu 

art.10, respectiv art.12 din Contractul de asministra ie al fiecărui membru. 

- Consiliul de Administra ie avizează 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 

 
      şi dispune conducerii executive să le înainteze la Adunarea Generală a Ac ionarilor în    

vederea aprobării. 

     - Consiliul de Administra ie ia act de Nota nr. 2157/21.04.2015 privind organigrama şi 

statul de func ii, aprobă solicitarea conducerii executive referitoare la amânarea înaintării la 

Adunarea Generală a Ac ionarilor pentru aprobare, a organigramei şi a ştatului de func ii - 

avizate prin Hotărârea nr. 1 din 19.01.2015 a Consiliului de Administra ie, şi dispune 

conducerii executive să prezinte, până la sfârşitul lunii mai 2015, organigrama şi statul de 

func ii corelate cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 

     - Consiliul de Administra ie ia act de Nota de informare nr.2138/17.04.2015 privind 

Cabinetul Medical Îngrijiri la Domiciliu, aprobă solicitarea conducerii executive referitoare 

la amânarea înaintării la Adunarea Generală a Ac ionarilor pentru aprobare a Notei privind 

rezultatele analizei evolu iei activită ii Cabinetului Medical Îngrijiri la Domiciliu în anul 

2014, avizată prin Hotărârea nr. 4 din 16.03.2015 a Consiliului de Administra ie, şi dispune 
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conducerii executive să prezinte, până la sfârşitul lunii mai 2015, analiza în concordan ă cu 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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. şi 

dispune conducerii executive să îl înainteze la Adunarea Generală a Ac ionarilor în vederea 

emiterii hotărârilor necesare înregistrării. 

- Consiliul de Administra ie aprobă fişa de post pentru postul Director Executiv şi 

desemnează pe COSNEANU Lavinia, Preşedinte al Consiliului de Administra ie, să o 

semneze. 

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.9 din data de 27.04.2015 

- Consiliul de Administra ie avizează Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare pentru 

anul 2014 revizuit, anexa Criterii şi obiective de performan ă trim IV şi cumulat pentru anul 

2014 revizuit, grad de realizare 1,17 şi îl înaintează la Adunarea Generală a Ac ionarilor în 

vederea aprobării. 

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.10 din data de 27.05.2015 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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-

31.03.2015 şi dispune remunerarea Directorului Executiv – dl. Gavrilă POP în conformitate 

cu gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performan ă stabilite prin Contractul de 

Mandat. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Raport privind execu ia Contractului de Mandat nr. 

1819 din 27.03.2015, pentru perioada 01.04.2015-30.04.2015 şi cumulat 23.03.2015-

30.04.2015 şi dispune Directorului Executiv – dl Gavrilă POP remunerarea, în conformitate 

cu gradul de realizare a criteriilor şi obiectivelor de performan ă stabilite prin Contractul de 

Mandat. 

 

- Consiliul de Administra ie ia act de Notă privind îndeplinirea formalită ilor referitoare la 

asigurarea de răspundere civilă profesională pentru Directorul Executiv - dl. Gavrilă POP. 
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- Consiliul de Administra ie ia act de 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 şi dispune Directorului Executiv încadrarea în indicatorii prevăzu i in Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015. 

- Consiliul de Administra ie ia act Execu ia bugetară la data de 30.04.2015 şi dispune 

Directorului Executiv încadrarea în indicatorii prevăzu i in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 

pentru anul 2015. 

- Consiliul de Administra ie aprobă Regulament de Organizare şi Func ionare actualizat în 

conformitate cu structura organizatorică aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a 

Ac ionarilor prin Hotărârea nr. 9 din data de 10.07.2014, şi Regulament de Ordine Interioară 

actualizat în conformitate cu legisla ia în vigoare. 

- Consiliul de Administra ie aprobă Raportul Comitetului de Audit pentru trimestrul I - 2015 

şi dispune Directorului Executiv să prezinte, în următoarea şedin ă a Consiliului de 

Administra ie, Notă de informare privind punerea în aplicare a prevederilor acestuia. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Raportul privind execu ia Contractelor de 

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

31.03.2015 şi îl înaintează către Adunarea Generală Ac ionarilor. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Raportul cenzorilor privind activitatea societă ii în 

trimestrului I - 2015 şi dispune Directorului Executiv ducerea la îndeplinire a prevederilor 

acestuia. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare 

pentru trimestrul I – 2015 şi îl înaintează către Adunarea Generală Ac ionarilor. 

- Consiliul de Administra ie îşi însuşeşte Raportul privind activitatea Consiliului de 

Administra ie pentru trimestrul I – 2015, îl înaintează către Adunarea Generală Ac ionarilor 

şi dispune Directorului Executiv efectuarea demersurilor necesare pentru recuperarea 

crean elor. 

- Consiliul de Administra ie ia 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 şi dispune Directorului 

Executiv completarea notei cu estimarea şanselor de câştig pentru fiecare litigiu. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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 
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decembrie 2014 şi dispune Directorului Executiv continuarea demersurilor necesare pentru 

implementarea măsurilor. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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 şi dispune Directorului 

Executiv să urmărească prin compartimentele de specialitate implementarea măsurilor. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Notă de informare privind demersurile efectuate (şi 

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

de Conturi prin Raportul de control nr. 4722/30.09.2013 şi Decizia nr. 2417/2013 şi dispune 

Directorului Executiv să urmărească prin compartimentele de specialitate implementarea 

măsurilor. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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 şi dispune Directorului Executiv să finalizeze 

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

modificărilor în structura de conducere a societă ii. 

- Consiliul de Administra ie ia act de Notă informativă privind solicitarea compartimentului 

economic-financiar de a trece pe costuri amenzile aplicate de organele de control financiar şi 

dispune Directorului Executiv să emită decizie de constituire a unei comisii care să analizeze 

şi să elaboreze un referat cu propuneri, iar Directorul Executiv să prezinte Consiliului de 

Administra ie până la data de 31.07.2015 Referatul cu propunerile comisiei constituite. 

- Consiliul de Administra ie avizează Referat privind împuternicire pentru semnare 

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

Executiv să înainteze referatul către Adunarea Generală Ac ionarilor în vederea aprobării. 

 

 Hot râreaăConsiliuluiădeăAdministra ieănr.11 din data de 16.06.2015 

- Consiliul de Administra ie îşi însuşeşte Planul de Administrare al Consiliului de 

Administra ie al societă ii pentru perioada 2015-2017, revizuit în conformitate cu Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli 2015 aprobat şi îl înaintează către Adunarea Generală a Ac ionarilor 

pentru aprobare. 

- Consiliul de Administra ie aprobă Planul de management al Directorului Executiv al 

societă ii pentru perioada 2015-2017. 
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- Consiliul de Administra ie ia act de 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. 

2832/08.06.2015 privind demersurile legale in vederea reluării înregistrării la Registrului 

Comer uluiă aă modific riloră structura de conducere a societă ii) şi dispune conducerii 

executive continuarea demersurilor pentru finalizarea înregistrărilor. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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 şi dispune conducerii executive să prezinte pentru sedin a viitoare a Consiliului 

de Administra ie situa ia (Nota) privind ac iunile în instan ă, aflate pe rol, actualizată pentru 

data de 16.06.2015, completată cu următoarele informa ii:  

o înregistrări contabile (inclusiv suma şi data) efectuate de către societate (până la 

data de 16.06.2015) - pentru fiecare ac iune în instan ă, aflată pe rol, men ionată 

în nota compatimentului juridic actualizată la data de 16.06.2015; 

o înregistrări contabile (inclusiv suma) propuse a fi efectuate de către societate la 

data de 16.06.2015 - pentru fiecare ac iune în instan ă, aflată pe rol, men ionată în 

nota compatimentului juridic actualizată la data de 16.06.2015, 

astfel încât provizioanele şi ajustările înregistrate de societate să fie în concordan ă cu 

şansele de câştig estimate pentru fiecare ac iune în instan ă, aflată pe rol, iar situa iile 

financiare ce se vor întocmi pentru semestrul I 2015 să reflecte fidel situa ia societă ii. 

- Consiliul de Administra ie ia act de 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) şi dispune 

conducerii executive să ajusteze planul propriu de ac iune în conformitate cu termenele 

stabilite în cadrul şedin ei consiliului de administra ie. 

-Consiliul de Administra ie ia act de Notă de informare privind planul propriu de ac iune în 

anul 2015 – referitor la Controlul financiar de gestiune şi dispune conducerii executive 

(1)completarea planului propriu de ac iune cu misiunea: verificarea respectării prevederilor 

legale cu privire la ajustările şi provizioanele înregistrate de societate în eviden a financiar - 

contabilă la data de 30.06.2015, şi (2) înaintarea acestui raport către Comisia de Cenzori, în 

scopul reflectării situa iei fidele a patrimoniului societa ii la data de 30.06.2015. 
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- Consiliul de Administra ie ia act de Notă 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 trimestrul I 2015 şi solicită Comisiei de Cenzori 

verificarea modului de îndeplinire de către conducerea executivă a măsurilor stabilite prin 

raportul mai sus men ionat 

 

5. Rezultateleăactivit iiăăfinanciare 

 

     5.1Rezultateleăactivit iiăăeconomico -financiare pe semestrul I 2015  

La data de 30.06.2015, comparativ cu aceeasi perioada aferenta anului 2014, rezultatul 

activită ii financiare desfasutate in semestrul I  2015, se prezintă astfel: 

 

Nr. 
Crt 

 Denumire indicatori  
Realizat 
sem. I  
2014 

Realizat 
sem. I  
2015  

% 

1 Venituri totale  2156.7 1913.7 0.88 

     - venituri totale din exploatare  din care 2155.6 1906.2 0.88 
        din  servicii prestate 2137.3 1894.5 0.88 
     -   alte venituri din exploatare 18.3 11.7 0.63 
      - venituri  financiare 1.1 7.5 6.82 
2 Cheltuieli totale 2293.8 1832.1 0.80 

    - cheltuieli de exploatare 2285.3 1827.5 0.80 
        * chelt. cu bunuri și servicii 206.0 170.4 0.83 
        * chelt. cu impozite și taxe 13.7 13.5 0.99 
        * chelt. cu personalul 2002.1 1559.5 0.78 
        * alte chelt. de exploatare 63.5 69.8 1.1 
   - cheltuieli  financiare 8.5 4.6 0.54 
3 Rezultatul brut -137.1 81.6  

4 Impozit pe profit 8.5 14.4 1.69 

 

Sinteza rezultatelor – de la profitul opera ional înainte de amortizare (EBITDA) la 

profitul brut (EBIT) în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014 se prezintă astfel : 
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Indicator UM 30.06.2014 30.06.2015 

Profitabilitate 

EBITDA (Profit din exploatare + ch.amortizare+ch cu 
ajustari pentru deprecierea stocurilor, clientilor si altor 
active circulante - venituri  din ajustari pentru 
deprecierea stocurilor, clientilor si altor active 
circulante) mii lei  

-76,16 139,46 

Profit din exploatare mii lei 
-129,66 78,72 

EBIT ( rezultatul brut) mii lei  -137,10  81,57 

EAT ( profit net)   -145,63  67,23 

Rentabilitate 

RORA(EBIT/active fixe) % 0 6,99 

ROE( Profit net/ capital propriu % 0 4,02 

ROCE( EBIT/Capital propriu % 0 4,88 

Indicatorăpeăacțiune 

Profit net pe acțiune lei 0 10,67 

 

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obliga iilorădeăplat ă 

Indicator Formula de calcul 
Valoare 

31.12.2014 
Valoare 

30.06.2015 
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 1,49 

Exprima capacitatea 
societatii de a 
acoperi datoriile 
curente prin activele 
curente. 
Valoarea acestui 
indicator se situeaza 
in jurul valorii 
admisibile. 

Solvabilitate 
generala Active totale/datorii totale 2.56 

 

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 2,57 

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 73,14 

indica nr. de zile in 
care se platesc 
furnizorii 

*Nota: La 30.06.2015 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 



26 
 

 

5.2. BILAN UL 

Activele imobilizate au înregistrat o diminuare în semestrul I al anul 2015 fa ă de 31.12.2014 

pe fondul amortizării anuale a activelor fixe . 

 Activele circulante au înregistrat o scădere uşoară în anul 2015 fa ă de 31.12.2014 având 

drept justificare faptul că la nivelul numerarului s-a înregistrat o scădere, iar la nivelul crean elor s-a 

înregistrat o creştere. Se poate observa că viteza de rota ie a creditelor furnizori este inferioară 

vitezei de rota ie a debitelor clien i.  În ceea ce priveşte pozi ia financiară în semestrului I 2015 fa ă 

de 31.12.2014, situa ia se prezintă astfel:  

Indicatori - mii lei- 30.06.2015 31.12.2014 % 

0 1 2 3=1/2 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 
1,141 

 
1,195 95,48% 

Imobilizari necorporale 27 33 81,82% 

Imobilizari financiare 0 0 0.00% 

Total 1,166 1,228 94,95% 

Active circulante 

Stocuri 41 42 97,62% 
Creante 1,313 1,054 124,57% 

Investitii pe termen scurt 0 0 0 % 

Casa si conturi la banci 245 596 41,11% 
Total 1,598 1,691 94,50% 

ACTIVE TOTALE 2,765 2,919 94,69% 

Datorii pe termen lung 

Imprumuturi 0 29 0.00% 

Alte datorii 0 0 0.00% 

Total 0 29 0.00% 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0 0 0.00% 

Alte datorii 1,076 1,110 96,94% 
Total 1,076 1,110 96,94% 
Datorii totale 1,076 1,139 94,47% 

Provizioane 17 17 100,00% 

Capitaluri proprii 1,672 1,763 94,84% 

PASIVE TOTALE 2,765 2,919 94,72% 
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5.3 Situa ia comparativa a creanțelor - 30.06.2015 versus 31.12.2014  

  

Specifica ie  Sold la 31.12.2014 Sold la 30.06.2015 

Total (lei),  din care:   1.053.667 1.312.705 

- Furnizori-debitori 0 167 

- Clienti 503.752 948.666 

-Ajustari  depreciere   debitori -111.617 -111.617 

-Clienti-facturi    de intocmit 9.210 69.562 

- Debitori 212.717 212.717 

- Creante   cu fd.asig.sanatate 
 

17.099 9.369 

Creante cu personalul 38.275 38.275 

- Creante  imobilizate 308.468 127.566 

-  Alte  creante  75.763 18.000 

 
 
 

6. Execu iaăContractuluiădeăMandat 

 

În semestrul I 2015, func ia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  S.A. a fost 

de inută de: 

-domnul  Milosteanu Gheorghe  - până la data de 20.03.2015 

-domnul Pop Gavrilă  - începând cu data de 22.03.2015. 

 Pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, domnul Milosteanu Gheorghe  a fost 

remunerat cu  70%  din remunera ia stabilită prin contractul de mandat, în conformitate cu 

gradul de  realizare a criteriilor și obiectivelor de performan ă pentru perioada 01.01.2015-

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

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

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

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

S.A. 
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 Pentru perioada  23.03.2015 - 30.06.2015,  conducerea   SC Medserv  Min   SA 

Târgu -  Jiu a fost asigurată de domnul Pop Gavrila, în baza Acordului nr.1725/23.03.2015 si 

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

,,Beneficiază de o indemniza ie fixă lunară în sumă totală brută de 8.349 lei, stabilită în 

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.’’ 

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

1819/27.03.2015,  pentru perioada 23.03.2015-30.06.2015,  directorul executiv - Pop Gavrilă 

a fost   remunerat cu 80 %  din remunera ia stabilită. 

 

8. Supraveghereaăgestiuniiăsociet ii 

 

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

parcursul semestrului I al anului 2014 supravegherea gestiunii societă ii fiind efectuată de 

către comisia de cenzori, in acest context fiind intocmit Raportul nr. 3835 / 05.08.2015 in 

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

Consiliul de Administraţie parcurgănd nota nr. 3774 din 04.08.2015 (ataşată la 

prezenta) nu îşi însuşeşte punctul de vedere al conducerii executive a societăţii referitoare 

la faptul că suma de 151.332 lei reprezentând drepturi salariale catre domnul Viaşu Dan 

(care fac obiectul Sentinţei civile nr. 3004 din 25.06.2015) ar fi trebuit înregistrată în 

costurile anilor 2013 şi 2014, deoarece actiunile în înstanţă, pe baza notelor întocmite de 

compartimentul juridic al societăţii, au fost analizate cu regularitate în cadrul sedinţelor 

de Consiliu de Administraţie, iar propunerile conducerii executive privind constituirea de 

ajustări şi provizioane (inclusiv ale actualei conduceri) pentru perioda 2013-2015 au fost 

aprobate în totalitate de către Consiliul de Administraţie. Referitor la speţa d - lui Viaşu 

Dan (care face obiectul Sentinţei civile nr. 3004 din 25.06.2015), compartimentul juridic 

la societăţii a estimat şansă de câştig (anterior întocmirii şi avizării situaţiilor financiare 

ale societăţii pentru exerciţiul financiar 2014) aproape de maxim, conducerea societăţii a 

solicitat Consiliului de Administraţie aprobarea constituirii provizioanelor pe care le-a 

considerat necesare, iar Consiliul de Administraţie a aprobat prin HCA nr. 7 din 

07.04.2015 solicitarea conducerii executive. Mai mult, în sedinţa Consiliului de 
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Administraţie din data de 21.04.2015, cu ocazia avizării situaţiilor financiare ale societăţii 

întocmite pentru exerciţiul financiar 2014, s-au pus  în discuţie încă o dată ajustarile şi 

provizioanele aferente anului 2014. Pe baza opiniei juriştilor care instrumentează aceste 

acţiuni in instanţa, conducerea societăţii a considerat ca acestea nu vor avea influenţe 

majore asupra rezultatelor economice şi financiare ale anului 2014 şi că pentru acestea 

există suficiente provizioane constituite la 31.12.2014, in conformitate cu estimările 

compartimentului juridic privind şansele de câştig de către societate, astfel situaţiile 

financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2014 prezentând o imagine fidelă a 

entităţii (aceste aspecte se regăsesc în procesul verbal al şedinţei mai sus menţionate). 

În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., conform raportului cenzorilor  nr. 3835 din 

05.08.2015,  pentru semestrul I 2015 s-a constatat că înregistrările în contabilitate au la bază 

documente întocmite şi semnate de persoanele îndreptă ite şi vizate pentru control financiar 

preventiv, asa cum a fost organizat prin decizia conducerii executive. Sondajele efectuate de 

Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordan ă între eviden ele analitice şi 

sintetice.  

De asemenea, cenzorii nu au adus la cunoştin a membrilor Consiliului de 

Administra ie – pe parcursul semestrului I 2014 - faptul ca ar exista indicii privind nereguli 

în administra ie şi încălcări ale dispozi iilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv. 

   În acest context comisia de cenzori opinează 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 

  Prezentul raport: 

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

ale  membrilor Consiliului de Administra ie al SC Medservmin SA, care 

prevede: ,, sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a se 

limita la: gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in 

considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul 

tinta stabilit, rapoarte ce vor fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor 

Societatii’’; 

 este insotit de Raportul Comitetului de Audit nr. 3833/05.08.2015 si Raportul  
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Cominetului de Nominalizare si Remunerare nr. 3773/04.08.2015. 

 

 

MembriiăConsiliuluiădeăAdministra ie, 
              Cosneanu Lavinia – președinte  

              St noiuăViorelăă– membru  

              Pantelimon Manta   - membru 

              Borcan Marius - membru 

    Neaț ăGheorgheăăă- membru 

 



                                           

       
      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 

                                                www.medservminsa.ro; office@medservminsa.ro 

 

    Nr.........../..........................2015      

 

 

 

 

 

 

 PLAN  DE  MASURI         
 

       in  vederea  incadrarii  in  BVC  in  semestru  II  2015  si  pe  total  an  2015 

 

 

 

 In  semestrul  I  ca  urmare  a  reducerii  semnificative  a  veniturilor  la  

cabinetele  de  ingrijiri  la  domiciliu  si  de  kineoterapie (veniturile  fiind  de  

aproximativ  10%  din  cheltuieli) am  luat  masura  suspendarii  temporare  a acestor 

activitati  pana  la  data  la  care  vom  avea  venituri  care  sa  acopere  cheltuielile. Pe  

perioada  suspendarii  activitatii  personalul  medical  a  fost  redistribuit  la  CRPFM  

Sacelu, Cabinet  Motru   si  Rovinari. 

 Pentru  semestrul  II  existau  toate  premisele  de realizare  a  indicatorilor  

bugetati   in  fapt  corelatia  intre  realizarea  procentuala  a   veniturilor-cheltuielilor-

profit.  Ca  urmare  a  faptului  ca  prin  Sentinta    civila  nr. 3004/25.06.2015   a  

Tribunalului  Gorj (hotarare  definitiva  si  executorie) societatea  este  obigata  la  

plata   drepturilor   salariale  catre  D-nul  Viasu  Dan  incepand  cu  data  de  

30.10.2013  si  pana  la  reintegrarea  efectiva (suma  de  146.622  lei=  

brut+obligatiile   societatii  la  bugetul  statului)  face  imposibila  incadrarea   in  

BVC  aprobat  pe  2015.  Astfel  se  ajunge  de la un  profit  brut  la   30.06.215  de  

81.578  lei  la  o  pierdere  de  65  mii  lei. Pe  7  luni  (prin  plata  acestor  obligatii)  

se  depaseste  fondul  de  salarii  bugetat, dar  din   analiza  intregului  an  2015  exista  

premisele  de  incadrare  in  acest  fond. 

 In  aceste  conditii (introducerea  pe  costuri  a  sumei  de  146.622,00  lei  

si  a  unor  provizioane  care  ar  fi  trebuit  inregistrate  in anul  2014  de  4.700,00  

lei) pentru  realizarea  bugetului  pe  2015  conform  celor  prevazute  in  legislatie      

(corelatie  venituri-cheltuieli)  urmeaza  a  se  lua  masuri  de  reducere  a  

cheltuielilor – in  special  a  celor  cu  personalul  care  au  o  pondere  de  85%  si  

impreuna  cu  actioanarul  majoritar – Complexul  Energetic  Oltenia  sa  identificam  

posibilitatea  incheierii  unor  noi  contracte  de  prestari  servicii  medicale  pentru  a   

http://www.medservminsa.ro/


 

acoperii  cel  putin  60-70 %  din  suma  de  151.322,00  lei (146.622,00  drepturi  

salariale  + 4.700,00  lei)  care  afecteaza  costurile  anului  2015  cu  toate  ca  ele  

sunt  aferente  anilor  2013  si  2014   si  actuala  conducere  executiva  nu  are  nici  o  

vina  pentru  deciziile  gresite  din  acea  perioada. 

 Actuala  conducere  a  facut  eforturi  si  a  reusit   cresterea  veniturilor  cu  

tertii  in  conditiile  in  care  veniturile  de  la  principalul  beneficiar  CE  Oltenia                

s-au  diminuat  semnificativ  prin reducerea  numarului  de  angajati  si  perioade  de  

intrerupere  a  activitatii. Astfel  in  perioada  aprilie - iunie acestea  au  crescut  de  la  

3%  la  18% ,  cea ce  a  permis  realizarea  si   depasire  profitului  brut  bugetat  pe  

primele  sase  luni  din  2015. In  continuare  suntem  in  negociere  cu  terte  societati  

si  institutii  publice  pentru  incheierea  de  noi  contracte  care  sa  atenueze  socul  

trecerii  pe  cheltuieli  a  sumelor  mai  sus  mentionate. Estimarea  acestor  sume  este  

imposibila  pana  la  finalizarea  negocierilor. 

 

 

 

 

 

 

                                           DIRECTOR   EXECUTIV 

 

                                              Ec.  POP  GAVRILA 
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 Nr 3833/05.08.2015  

 

R A P O R T U L 

COMITETULUI DE AUDIT 

 

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

de audit a fost constituit prin Hotararea nr. 21/11.08.2014 emisă de consiliul de administratie, 

comitetul având următoarea componentă: 

- Cosneanu Lavinia 

- Neata Gheorghe 

- Borcan Marius 

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 

(ataşat la prezenta).    

 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 semestrul 

I 2015  responsabilitatea coordonării CFP a revenit d-lui Paunescu Liviu 

(inlocuitor Stolojanu Ion). Urmare a măsurii nr. 5 din Dispoziţia obligatorie şi 

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

şedinţei de Consiliu de Administraţie din data de 11.06.2015 a fost supusă 

discuţiei Notă de informare privind planul propriu de acţiune în anul 2015 – 

referitor la Controlul financiar de gestiune, iar prin Hotărârea nr. 

11/16.06.2015 şi s–a dispus conducerii executive (1)completarea planului 

propriu de acţiune cu misiunea: verificarea respectării prevederilor legale cu 

privire la ajustările şi provizioanele înregistrate de societate în evidenţa 

financiar - contabilă la data de 30.06.2015, şi (2) înaintarea acestui raport către 

Comisia de Cenzori, în scopul reflectării situaţiei fidele a patrimoniului 

societaţii la data de 30.06.2015. Această Hotărâre nu a fost dusa la 

îndeplinire, drept pentru care comitetul de audit solicita Consiliului de 

Administraţie să dispună conducerii executive a SC Medserv Min SA 

prezentarea atât către Consiliul de Administraţie cât şi către cenzori (până la 

data de 14.08.2015) a unei note din care să rezulte: 

  cauzele neîndeplinirii art.6 din Hotărârea nr. 11/16.06.2015; 

 implicaţiile de natură economico–financiară pentru societate ale 

neîndeplinirii art.6 din Hotărârea nr. 11/16.06.2015;  

 cercetarea disciplinară a salariatului care a fost responsabilizat cu 

ducerea la îndeplinire a art.6 specificat în Hotărârea nr. 11/16.06.2015; 
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 măsurile pe care ia conducerea executivă în vederea evitării unei 

situaţii similare în viitor. 

Mai mult,  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.’’ 

   

 ,  iar in cadrul notei nr. 3865/06.08 2015 (ataşată la prezenta) se regăsesc acţiunile 

în instanţă, aflate pe rol, în care SC Medservmin SA este parte la data de 

30.06.2015. Către Consiliul de Administraţie nu au fost efectuate propuneri 

privind constituirea de ajustări şi provizioane aferente semestrului I 2015, şi ca 

atare măsura lăsată de cenzori în cadrul  raportului nr.3159 din 29.06.2015 nu este 

dusă la îndeplinire în integralitatea sa de către conducerea executivă. Cu toate 

acestea, 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.  

  

o managementul al riscurilor – in conformitate cu nota nr. 3575/20.07.2015 

elaborata de compartimentul Management Mentenanţă din cadrul societatii, 

atasata la prezenta, 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.  

 

 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 semestrului I 2015 supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuata de 

catre cenzori . De asemenea: 
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o  cenzorii au obligatia sa verifice dacă situaţiile  financiare aferente 

semestrului  I 2015 sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din 

urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform 

regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Despre toate 

acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le-au considerat necesare cu privire la situaţiile 

financiare, cenzorii au prezentat raportul nr. 3835/05.08.2015. Astfel, datorită faptului că în 

cadrul raportului mai sus menţionat se regăsesc menţiuni referitoare la faptul că registrele 

obligatorii prevazute de lege (registrul de evidenţă fiscală, registrul inventar, registrul jurnal, 

registrul evidenţă acordare viză Control Financiar Preventiv, registrul Cartea Mare) nu sunt 

completate pentru data de 30.06.2015, Comitetul de Audit solicită Consiliului de 

Administraţie: 

 să dispună conducerii executive completarea urgentă a acestora; 

 să ceară comisiei de cenzori : 

 să verifice pănă la data de 14.08.2015  dacă aceste registre obligatorii sunt 

completate pentru semestrul I 2015  şi dacă situaţiile  financiare aferente 

semestrului  I 2015 sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele; 

 să transmită pănă la data de 15.08.2015 Consiliului de Administraţie  precum 

conducerii executive a societăţii rezultatul acestor verificări.   

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

parcursul semestrului  I 2015 -faptul ca ar exista indicii privind nereguli în 

administraţie şi încălcări ale dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului 

Constitutiv. 

Comitetul de audit parcurgănd nota nr. 3774 din 04.08.2015 (ataşată la prezenta) nu îşi 

însuşeşte punctul de vedere al conducerii executive a societăţii referitoare la faptul că suma 

de 151.332 lei reprezentând drepturi salariale catre domnul Viaşu Dan (care fac obiectul 

Sentinţei civile nr. 3004 din 25.06.2015) ar fi trebuit înregistrată în costurile anilor 2013 şi 

2014, deoarece actiunile în înstanţă, pe baza notelor întocmite de compartimentul juridic al 

societăţii, au fost analizate cu regularitate în cadrul sedinţelor de Consiliu de 

Administraţie, iar propunerile conducerii executive privind constituirea de ajustări şi 

provizioane (inclusiv ale actualei conduceri) pentru perioda 2013-2015 au fost aprobate în 

totalitate de către Consiliul de Administraţie. Referitor la speţa d - lui Viaşu Dan (care face 

obiectul Sentinţei civile nr. 3004 din 25.06.2015), compartimentul juridic la societăţii a 

estimat şansă de câştig (anterior întocmirii şi avizării situaţiilor financiare ale societăţii 

pentru exerciţiul financiar 2014) aproape de maxim, conducerea societăţii a solicitat 

Consiliului de Administraţie aprobarea constituirii provizioanelor pe care le-a considerat 
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necesare, iar Consiliul de Administraţie a aprobat prin HCA nr. 7 din 07.04.2015 

solicitarea conducerii executive. Mai mult, în sedinţa Consiliului de Administraţie din data 

de 21.04.2015, cu ocazia avizării situaţiilor financiare ale societăţii întocmite pentru 

exerciţiul financiar 2014, s-au pus  în discuţie încă o dată ajustarile şi provizioanele 

aferente anului 2014. Pe baza opiniei juriştilor care instrumentează aceste acţiuni in 

instanţa, conducerea societăţii a considerat ca acestea nu vor avea influenţe majore asupra 

rezultatelor economice şi financiare ale anului 2014 şi că pentru acestea există suficiente 

provizioane constituite la 31.12.2014, in conformitate cu estimările compartimentului 

juridic privind şansele de câştig de către societate, astfel situaţiile financiare întocmite 

pentru exerciţiul financiar 2014 prezentând o imagine fidelă a entităţii (aceste aspecte se 

regăsesc în procesul verbal al şedinţei mai sus menţionate). 

În cadrul S.C. MEDSERVMIN S.A., conform raportului cenzorilor  nr. 3835 din 

05.08.2015, pentru semestrul I 2015, s-a constatat că înregistrările în contabilitate au la bază 

documente întocmite şi semnate de persoanele îndreptăţite şi vizate pentru control financiar 

preventiv, aşa cum a fost organizat prin decizia conducerii executive. Sondajele efectuate de 

Comisia de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanţă între evidenţele analitice şi 

sintetice. 

În acest context comisia de cenzori opinează 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.    

    Comitetul de audit : 

   - Cosneanu Lavinia 

 - Neata Gheorghe 

 - Borcan Marius 
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Consiliul de Administraţie 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

Nr. 3773/04.08.2015 

 
 

   RAPORTUL  COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI 

REMUNERARE PE SEMESTRUL I 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 

SC Medserv Min SA 
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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 
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 semestrul II 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 a societăţii la data de 30.06.2015 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) 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. 
Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în semestrul I 2015 a fost 

de 61.615lei   din care: 
 50.200  lei - indemnizaţii   sumă brută  
 11.415  lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru membrii Consiliului de 
Administraţie pentru trimestrul II 2015este1,76 , iar pentru semestrul I 2015 este 1,50 : 
conform anexei ataşată la prezentul raport. 
 
  

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., 

 

 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 
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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 semestrul I 2015 
 

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

 domnulMilosteanu Gheorghe  numit prin contractul de mandat nr. 

892/24.07.2014, ce a fostaplicabilpentruperioada  01.01.2015-20.03.2015. 

 do ul Pop Gavrilă u it u itpri Acordul r. 7 5/ . . 5  și Co tractului 
de mandat  nr. 1819/27.03. 2015. 

      Pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015, domnul Milosteanu Gheorghe  a fost remunerat 
cu  70%  din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat, în conformitate cu gradul de  
realizare a criteriilor și obiectivelor de performanţă pentru perioada 01.01.2015-20.03.2015 
și stabilite prin contractul de mandat,  gradul de realizare fiind de 28%. Remunerația a fost 
stabilită în urma  Raportului privind execuția Contractului de mandat nr. 892/24.07.2014, 
prezentat  în ședința Consiliului de Admnistrație din data de 21.04.2015 și a  aprobat prin 
Hotărârea nr. 8/21.04.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. 
Pentru perioada  23.03.2015-  30.06.2015,  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.,,  

  În conformitate cu Acordul nr. 1725/23.03.2015și Contractul de mandat nr. 
1819/27.03.2015, pentru perioada 23.03.2015-30.06..2015, directorul executiv - Pop Gavrilă 
a fost   remunerat cu  80 %  din remuneraţia stabilită. 

Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în semestrul I 2015a fost de 
.47.058 lei   din care: 

 38.221 lei - indemnizaţie  brută 
 8.837  lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

 
Suma acordata pentru semestrul I 2015( pe perioada  mandatului  23.03.2015-

30.06.2015) d-lui director executiv Pop Gavrila  a  fost de 22.321 lei indemnizatie bruta– 
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reprezintă  80 % din remuneraţia stabilită prin contractul de mandat nr. 1819/27.03.2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Prezentul raport este întocmit în  baza art. 6.5.2. punctul (14) din  Planului de 
Administrare al SC Medservmin SA Adoptat în sedinţa Consiliului de Administraţie din 
data de 02 decembrie 2014-, care prevede faptul că ,,Principalele atribuţii ale Comitetului 
de Nominalizare şi Remunerare sunt:… înaintează trimestrial Consiliului de 
Administrație rapoarte asupra activităţii.’’ 

 

 
Comitetul de nominalizare si remunerare 

Lavinia Cosneanu 

Viorel Stănoiu 

Pantelimon Manta 
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