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    Nr 3692./29.07.2015                             

Nota privind Organigrama si Statul de Functii al 

 SC MEDSERV MIN SA TG-JIU , 

Catre Consiliul de Administratie 

 

     Avand in vedere: 

 Organigrama si Statul de functii valabile cu 10.07.2014 ; 

 

Se impune necesitatea modificarii organigramei la nivelul SC 

MEDSERV MIN SA. 

Ca urmare, va rugam sa avizati urmatoarele modificari in vederea 

aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor: 

 Se transforma postul de director adjunct in post de contabil sef avand in 

vedere Sentinta Civila nr.3004/2015 din data de 25 iunie 2015 pronuntata de 

Tribunalul Gorj prin care s-a dispus admiterea contestatiei formulate de 

reclamantul Viasu Dan anularea deciziei de concediere 

nr.242/5204/29.10.2013 emisa de Directorul Executiv al SC MEDSERV 

MIN SA, reintegrarea reclamantului pe postul  detinut anterior, acela de 

contabil sef, cu plata tuturor drepturilor banesti cuvenite si neacordate  de 

la data concedierii la data reintegrarii efective, sume care sa fie actualizate 

cu indicele de inflatie la data platii efective. 

 Se transforma Compartimentul zonal Tg-Jiu, Rovinari, Vâlcea si 

psihologic in: 

- Compartiment zonal Tg-Jiu,Rovinari,Valcea cu 2 economisti (posturi 

existente); 

- Cabinet psihologic Tg-Jiu cu 1 post psiholog (post existent), Cabinetul 

psihologic Tg Jiu e autorizat ca structura distincta prin autorizatia 

eliberata de DSP Gorj ; 

 Se transforma  Comp. zonal Motru, Jilt, Mehedinți si Psihologic in: 

- Compartiment zonal Motru,Jilt, Mehedinti cu 2 economisti (posturi 

existente); 

-Cabinet psihologic Motru cu 1 psiholog si 1 asistent medical  (posturi 

existente); 

 Se transforma Compartimentul SSM-PSI si Management Integrat in: 

-Compartiment SSM-PSI  cu 1 coordonator in materie SSM (post existent ) 

ca urmare a Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, actualizata, 



art. 18(1) ,,In cazul intreprinderilor si/ sau  unitatilor intre 50 si 149 lucratori, 

angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa 

organizeze serviciu intern de prevenire  si protective pentru a se ocupa de  

activitatile de prevenire si porotectie din cadrul intreprinderii’’,  art. 24(1) ,, 
Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza in subordinea directa 

a angajatorului  ca o structura distincta’’ si art.24(2) ,, Lucratorii din cadrul 

serviciului intern de prevenire si protectie  trebuie sa desfasoare numai 

activitati  de prevenire si protectie cel mult activitati complementare cum ar 

fi: prevenirea  si stingerea incendiilor si protectia mediului’’. 
-Compartiment Management Integrat cu 1 specialist in domeniul calitatii 

(post existent ),  

 Se transforma Compartimentul Comercial si Juridic in:  

-Comp comercial cu 1 post de economist si 1 post de asistent farmacist 

(posturi existente );  

-Compartiment Juridic cu 2 posturi de consilier juridic (posturi existente) 

 Se infinteaza Comp.control financiar de gestiune unde se transfera postul 

de economist (post existent in cadrul Comp.investitii.) 

 Postul de sofer din cadrul Compartiment Administrativ si Relatii publice 

se transforma in post de sofer de autoambulanta si trece in cadrul 

Ambulantei Rovinari fiind necesar pentru acordarea de concedii de odihna 

si concedii medicale; 

 Posturile de gospodar si tehnician auto se transforma din posturi tesa  in 

posturi operativ rezultand 5 posturi operativ in cadrul Compartimentului 

administrativ si Relatii Publice; 

 Se comaseaza Cabinetul de  Medicina Muncii Tg-Jiu si Cabinetul de 

Medicina Muncii Motru in Cabinetul Medicina Muncii Tg-Jiu cu un 

numar de 11 asistenti medicali (posturi existente) 

 In cadrul Cabinetului  Medical SE Rovinari se transfera 1 post de asistent 

medical conform cerintelor contractului de prestari servicii rezultand 2 

posturi de asistent medical  (posturi existente: 1 post in cadrul CM SE 

Rovinari si 1 post transferat din  cadrul cabinetului medical medicina 

muncii). 

 

        Fata de cele relatate va comunicam ca numarul total de personal a ramas 

nemodificat.(143). 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                   EC.POP GAVRILA 

 

  

                                                                                Consilier juridic, 

 

 
                                                                                 

                                                                               Intocmit, 

                                                                             Alesu Anisa 
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    Nr. 296/21.08.2015  

 

Nota 

privind reincadrarea d - lui Viaşu Dan în funcţia de contabil şef  ca  
urmare  a  aplicarii  Sentintei  Civile  nr. 3004/25.06.2015 

 
 
          În vederea aplicarii  Sentintei  Civile  nr. 3004/25.06.2015 a Tribunalului 

Gorj, Sectia Conflicte de Munca şi Asigurări Sociale în dosarul nr. 

8943/95/2013 au fost efectuate următoarele demersuri: 

- societatea a întocmit Nota nr 3774/04.08.2015 privind organigrama şi ştatul de 

funcţii ale societăţii; 

- Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 14 din 11.08.2015 a avizat 

solicitările din nota mai sus menţionată şi a dispus înaintarea acestei note la 

AGA în vederea aprobării; 

- urmare a estimării impactului financiar asupra societăţii cu privire la aplicarea 

Sentinţei  Civile  nr. 3004/25.06.2015, a fost încheiat Procesul Verbal nr. 

3964/14.08.2015 între societate şi dl Viaşu Dan (ataşat la prezenta); 

- societatea a efectuat demersurile legale pentru a putea fi convocată AGEA 

până la 01 septembrie 2015, conform art. Art. 121 din Legea 31/1990 cu 

modificările şi completările ulterioare care stipulează : 

 

,, Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre 

ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa 

adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei’’, 

 având punct pe ordinea de zi: ,, Aprobare organigramă şi ştat de funcţii ale 

societăţii’’.   

http://www.medservminsa.ro/


           În acest sens, pentru a putea fi legal convocată AGEA au fost transmise 

pe poşta electronică următoarele adrese către acţionari (ataşate la prezenta): 

          -adresa nr 4002/19.08.2015 către Sindicatul salariatilor Medserv Min; 

-adresa nr 4003/19.08.2015 către Sindicatul liber EMC Rosia; 

          -adresa nr 4004/19.08.2015 către Sindicatul liber Lupoaia; 

-adresa nr 4005/19.08.2015 către Sindicatul liber Rosiuta; 

          -adresa nr 4006/19.08.2015 către Sindicatul Minerul Rovinari –Pinoasa; 

-adresa nr 4007/19.08.2015 către Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia; 

          -adresa nr 4008/19.08.2015 către Federatia Nationala Mine Energie; 

-adresa nr 4009/19.08.2015 către Complexul Energetic Oltenia; 

          Fiecare din adresele mai sus menţionate este însoţită de adrese de 

înaintare pe poşta electronică spre acţionari.  

          La aceste adrese au fost primite următoarele raspunsuri (ataşate la 

prezenta): 

          - confirmarea nr. 4040/20.08.2015 a actionarului majoritar- Complexul 

Energetic Oltenia. 

- adresa nr 218/20.08.2015 transmisă prin fax şi online de la secretarul 

general al Federaţiei Naţionale Mine Energie , dl. Feurdean Ioan care ne-a 

transmis acordul în numele FNME, USMO, Sindicatul liber EMC Roşia, 

Sindicatul Minerul Rovinari-Pinoasa şi 

          - confirmarea nr. 4066/21.08.2015 a Sindicatului salariaţilor Medserv 

Min. 

             Ceilalţi acţionari nu au transmis acordul pentru şedinţa Adunării 

Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 26.08.2015. 

 

          Întrucât nu toţi acţionarii şi-au exprimat acordul pentru a putea fi 

convocată AGEA conform Art. 121 din Legea 31/1990 cu modificările şi 

completările ulterioare, şi luând în considerare Procesul Verbal nr. 

3964/14.08.2015 precum şi dispozitivul Sentinţei nr. 3004/25.06.2015 se 

constată potrivit prevederilor legale incidente în materie obligativitatea punerii 

în executare a acesteia în sensul reintegrării în muncă de la 01.09.2015 a d-lui 

Viasu Dan   pe postul deţinut antetior, acela de contabil şef şi obligativitatea 



plătii drepturilor băneşti conform Sentinţei nr. 3004/25.06.2015 şi a Procesului 

Verbal nr. 3964/14.08.2015 încheiat între conducerea executivă a societăţii şi dl. 

Viaşu Dan. 

 

 
Membrii Consiliului de Administraţie, 

              Cosneanu Lavinia – președinte  

              Stănoiu Viorel  – membru  

              Pantelimon Manta   - membru 

              Borcan Marius - membru 

           Neață Gheorghe   - membru 
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