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1. Prezentarea societ ii 
      S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în  str. Calea Severinului nr. 38A, Tg-Jiu,  judeţul 
Gorj este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată prin externalizarea activităţii  de asistenţă 
medicală continua şi de urgenţă  din cadrul fostei S.N.L.  Oltenia S.A. Tg-Jiu,  la data de 
12.08.2002, având la data de 30.09.2017 un capital social  de 1.219.800  lei,  reprezentând  un 
număr total de 12.198 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei/ acţiune. 
 

1.1. Ac ionariat 

   La data de 30.09.2017 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă 
după cum urmează:  

1. SOCIETATEA COMERCIAL  COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA,   deţine 
aport la capital 1.200.400 lei, reprezentând 12.004 acţiuni a 100 lei fiecare, având cota de 
participare la beneficii şi pierderi 98,40%. 
    2. FEDERA IA NA IONAL  MINE ENERGIE,   deţine aport la capital 2.500  lei, 
reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de  0,210 %. 
    3. UNIUNEA SINDIACTELOR MINIERE OLTENIA, deţine aport la capital 2.500  lei, 
reprezentând 25 acţinui, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 0,210 %. 
   4. SINDICATUL MINERUL E.M. ROVINARI, deţine  aport la capital 2.500 lei, 
reprezentând 25 acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 0,210 %. 
   5. SINDICATUL LIBER E.M.C. ROŞIA, deţine aport la capital 2.500 lei, reprezentând 25 
acţiuni, cu valoarea de 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi pierderi de 0,210 
%. 
  6. SINDICATUL LIBER CARIERA ROŞIU A, deţine aport la capital 2.300 lei,  
reprezentând 23  acţiuni, cu valoarea de 100  lei fiecare,  având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 0,19 %. 
    7. SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deţine aport la capital 2.100 lei,  
reprezentând 21 acţiuni, cu valoarea de 100  lei fiecare, având cota de participare la beneficii şi 
pierderi de 0,17 %. 
   8. SINDICATUL SLARIA ILOR S.C. MEDSERV MIN S.A., deţine  aport la capital 5.000 
lei,  reprezentând 50 acţiuni, cu valoarea de 100  lei fiecare, având cota de participare la beneficii 
şi pierderi de 0,40 %. 
  

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. Obiectul de activitate 

   Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ Alte activit i 
referitoare la s n tatea uman ”, societatea desfăşurând şi alte activităţi secundare, precum: 

  Activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; 

  Activităţi de psihologia în transporturi; 

  Activităţi de psihologia apărării şi siguranţei naţionale; 

  Activităţi de fizică medicală; 

  Activităţi de fiziokinetoterapie; 

  Activităţi de  transport medicalizat  prespitalicesc; 

   Activităţi de cultură fizică medicală; 

 Activităţi de asistenţă  medicală specializată – control medical periodic; 

  Activităţi de asistenţă medicală de îngrijiri la domiciliu. 

 În perioada 01.01.2017 - 30.09.2017, activitatea societăţii a urmărit efectuarea de servicii cu 
eficienţă economică ridicată, de calitate şi care să satisfacă cerinţele beneficiarilor. Activitatea 
societăţii se desfăşoară atât în judeţul Gorj, cât şi în judeţele Vâlcea şi Mehedinţi, fiind structurată şi 
organizată teritorial în funcţie de beneficiari. 

Pe lângă Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de client tradiţional, societatea 
colaborează şi cu alte instituţii, de exemplu Anima Speciality Medical Services 

 

1.3 . Prezentarea activelor societ ii 

Societatea deţine la data de 30.09.2017 în patrimoniu următoarele active: 
a. Active imobilizate                    914.415 lei 

 - Imobilizări corporale             914.415 lei   
b. Active circulante               1.421.746 lei 
 - Stocuri                                     34.092 lei  
 - Casă şi conturi la bănci         411.553 lei 
 - Creanţe                                  976.101 lei   

1.4. Resurse Umane 

Numărul de salariaţi la  30.09.2017, în cadrul S.C. Medserv Min S.A. era de 111  salariaţi, 
din care: in activitate 108 salariati si 3 salariati cu contract de munca suspendat. 
           Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract – numar total lunar de salariati pe perioada 
cumulata  de la  01.01.2017 - 30.09.2017, respectiv de la 108 salariaţi la 111 salariaţi se justifică 
astfel: intrari si iesiri prin concediu fara plata, detasari si incetari de contracte. 
          Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate  pe perioada cumulata de la 
01.01.2017 la 30.09.2017 respectiv de la 100  salariaţi la 103 salariaţi se justifică prin incetare 
contract individual de munca, detasări si concediu fara plată. 
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          Ponderea personalului pe structura de organizare a societăţii, în numărul total de salariaţi este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

 Nr. 
Crt 

Structura funcţională  Unitate de 
măsură 

Nr. personal la 
30.09.2017 

Ponderea în 
total personal 

(%) 

1 Personal de conducere 
.  

nr. pers 
 

3 2,70 

2 Personal Tesa  + operativ sediu 
nr. pers 

 
18         16,20 

3 
Compartiment zonal Tg-Jiu, 
Rovinari, Motru, Jilt, Mehedinti 

nr. pers 
 

87 78,40 

4 
Concediu creștere copil, concediu 
fără salariu. nr. pers. 3 2,70 

  Total   111 100 
 

În ceea ce priveşte analiza productivităţii muncii şi a câştigului mediu realizat la nivelul S.C.  
Medserv Min S.A. în  perioada 01.01.2017-30.09.2017 situaţia se prezintă astfel: 

Mii  lei 

Venituri din 
exploatare 

Număr 
mediu 
personal Fond salarii 

Câştig mediu lunar 
(determinat pe baza 
cheltuielilor de 
natura salariala) 

Productivitatea 
muncii 

P R P R P R P R P R 

3.230 2.816 106 103 1.892 1.816 1.983 1.959 30 27 
 

 

 2. Consiliul de Administra ie 

2.1. Consiliul de Administra ie 

 Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi în Adunarea Generală a Acţionarilor, legal 
convocată şi constituită conform cerinţelor legale prevăzute de Legea nr.31/1990 şi în actul 
constitutiv actualizat al societăţii. 

 La data emiterii prezentului raport, au fost modificări în componenţa Consiliului de 
Administraţie  faţă de sfârşitul anului 2016.  

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 31.12.2016 este 
următoarea: 

 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Viorel  Stănoiu  - membru  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Pircalaboiu Lucretia - membru 
 Enea Constantin - membru 
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Ulterior, in trim I 2017, 2 membrii ai Consiliului de Administraţie al societăţii au demisionat, 
respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia si dl Enea Constantin, in trimestrul II 2017 un membru a decedat, 
respectiv dl. Viorel  Stănoiu, iar prin Hotararea nr. 5/27.07.2017 a Adunarii Generale a Acţionarilor a fost 
numit un membru   în Consiliul de Administraţie,provizoriu pana la selectie,  respectiv d-na Stavaroiu 
Felicia. 

            Astfel, din Consiliul de Administraţie al societăţii la data prezentei fac parte: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Stavaroiu Felicia  - membru 

   
 2.2. Acte de numire/revocare emise de c tre Adunarea General  a Ac ionarilor 

 Doamna Cosneanu Lavinia  -  urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor 
Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numită  membru în  Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv 
Min S.A, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 18.04.2016 
a fost numită  preşedintă în  Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. 

 Domnul Neaţă Gheorghe – urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor 
Consiliului de Administrtaie, in anul 2016, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
nr. 1 din data de 01.02.2016 a fost numit  membru în  Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv 
Min S.A. 

 Doamna Stavaroiu Felicia – prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 
din data de 27.07.2017 a fost numit  membru provizoriu în  Consiliul de Administraţie al S.C. 
Medserv Min S.A. 

 

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administra ie 

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01.2017-
30.09.2017 sunt constituite şi funcţionează două comitete consultative, în conformitate cu 
prevederile art. 34 alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, astfel: 

 - Comitetul de nominalizare şi remunerare , pentru perioada 01.01.2017-30.09.2017 
şi  
- Comitetul de audit: 

 pentru perioada 01.01.2017-20.06.2017 in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia 
si Stanoiu Viorel 

Comitetele menţionate au fost constituite prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din 
data de 4.03.2016 (pentru cele in vigoare pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017), respectiv nr. 8 din 
data de 31.03.2017 (pentru cele in vigoare dupa data de 31.03.2017). 

 pentru perioada 18.08.2017-30.09.2017 in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia 
si Stavaroiu Felicia 

Comitetul de nominalizare şi remunerare este un comitet permanent, cu funcţie 
consultativă, constituit în cadrul Consiliului de Administraţie şi are atribuţii de evaluare, consultare 
şi elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcţii de conducere, precum 
şi a remunerării acestora. 
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Atribuţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt reglementate de art. 34 alin.2 de 
către prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 cu modificările ulterioare, iar la constituire au 
fost prevăzute următoarele atribuţii principale: 

1. identificarea criteriilor şi obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de 
performanţă (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori / 
directori executivi şi personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administraţie să solicite orice 
informaţii pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale; 

2. urmărirea corelării remuneraţiilor propuse cu performanţă pe termen mediu şi lung; 
3. nominalizarea de candidaţi pentru posturile de conducere (membrii ai Consiliului de 

Administraţie, Director); 
4. identifică criterii de selecţie care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţa 

relevantă în consultanţă în management şi în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori 
societăţi din sectorul privat; 

5. formulează propuneri pentru funcţiile de administrator; 
6. elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor 

pentru membrii CA şi pentru funcţia de director sau pentru orice alte funcţii de conducere; 
7. recomandă Consiliului de Administraţie candidaţi privind funcţiile de membrii; 
8. asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea atribuţiilor proprii de supraveghere, analiză 

şi evaluare a politicilor de personal raportate la condiţiile actuale de pe piaţa forţei de muncă specifică 
activităţii societăţii; 

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

10. elaborează politica de remunerare pentru Director; 
11. solicită Consiliului de Administraţie să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, 

aplicabilă în stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie, justificată în raport de 
îndatoririle specifice, atribuţiile acestora în cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe, 
obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite; 

12. în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor privind activitatea societăţii şi a actualizării 
permanente a competenţelor profesionale ale Directorului, elaborează informări necesare acestora în 
procesul aplicării celor mai bune practici de guvernanţă corporativă; 

13. elaborează şi prezintă A.G.A. care aprobă situaţiile financiare anuale, un raport anual cu 
privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate directorilor, în cursul anului financiar; 

14. înaintează trimestrial Consiliului de Administraţie rapoarte asupra activităţii. 
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din membri ai Consiliului de 

Administraţie. 
Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2017-

30.03.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 din data de 4.03.2016, 
respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel.   

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare este 
stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu 
Lavinia, Neaţă Gheorghe. 

 Comitetul de audit este un comitet permanent şi independent, constituit în cadrul 
Consiliului de Administraţie, având rolul de a asista Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min  
S.A. în îndeplinirea responsabilităţilor proprii de supraveghere pentru procesul de raportare 
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financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, şi procesul 
organizaţional de monitorizare a conformităţii cu legile, regulamentele şi codul de conduită.  

Atribuţiile Comitetului de Audit sunt reglementate de art. 34 alin. 3 Ordonanţa de Urgenţă nr. 
109/2011 cu modificările ulterioare, precum şi cu cele prevăzute de art. 47 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 90/2008 cu modificările ulterioare, iar la constituire au fost prevăzute următoarele atribuţii 
principale : 

1. supravegherea activităţii desfăşurate de auditorii interni şi auditorii financiari; 
2. înaintarea spre avizare Consiliului de Administraţie a propunerilor privind nominalizarea 

auditorului financiar extern,  urmând ca nominalizarea să fie supusă spre aprobare Adunării Generale a 
Acţionarilor; 

3. revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului, precum şi frecvenţa angajamentelor 
de audit; 

4. asigurarea relaţiei cu auditorul financiar al societăţii, în sensul primirii planului de audit şi 
analizarea constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi 
control din afara societăţii; 

5. verificarea şi monitorizarea independenţei 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; 

7. formularea de recomandări către Consiliul de Administraţie 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 societăţii comerciale; 
10. monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate. 
Societatea nu are auditor financiar, supravegherea gestiunii societatii fiind efectuata de catre 

cenzori. 
Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 01.01.2017-30.03.2017 este stabilită prin 

hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5  din data de 04.03.2016, respectiv: Cosneanu Lavinia, 
Neaţă Gheorghe, Stănoiu Viorel. 

Incepand cu data de 31.03.2017 Componenta Comitetului de Audit pentru perioada 
31.03.2017-20.06.2017 este stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din data de 
31.03.2017 respectiv: Cosneanu Lavinia, Stănoiu Viorel.  

Ulterior, prin prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17  din data de 18.08.2017, s-a 
modificat componenta Comitetului de Audit, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia. 

 

3. Planul de investi ii 
           Planul de Investiţii pe anul  2017 a fost avizat de Consiliul de Administraţie prin Hotărârea 
nr. 7 din data de 28.03.2017, inaintat spre aprobare entitatilor abilitate si aprobat in luna iunie 2017.  

În ceea ce priveşte programul de investitii  la nivelul S.C.  Medserv Min S.A, in BVC 2017 
aprobat, pentru perioada 01.01.- 30.09.2017  au fost programate investitii in suma de 89 mii lei, dupa 
cum urmeaza: 

- Autoturism – 1 buc x 61 mii lei = 61 mii lei; 



9 
 

- Centrala termica – 1 buc x 8 mii lei = 8 mii lei; 
- Spirometru  - 2 buc x 9.7 mii lei = 19 mii lei; 
- Antivirus Bitdefender - 1 mie lei 
Dintre investitiile 2017 aprobate, conform datelor comunicate prin e-mail de catre societate, 

pana la 30.09.2017 acestea au fost realizate in proportie de 10,3%, respectiv s-a achizitionat un 
aparat spirometru in suma de 9,1 mii lei. 

 

4. Sinteza în ordine cronologic  a principalelor hot râri luate de Consiliului de 

Administra ie  

4.1. Graficul şedin elor Consiliului de Administra ie  

 

Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate  în  perioada 01.01.2017-

30.09.2017, se prezintă tabelar astfel: 

 

Nr. crt. Data şedinţei Numărul hotărârii Consiliului de 

Administraţie 

1 26.01.2017 Hotărârea nr. 1/26.01.2017 

2 26.01.2017 Hotărârea nr. 2/26.01.2017 

3 30.01.2017 Hotărârea nr. 3/30.01.2017 

4 27.02.2017 Hotărârea nr.4/27.02.2017 

5 01.03.2017 Hotărârea nr. 5/01.03.2017 

6 23.03.2017 Hotărârea nr. 6/23.03.2017 

7 28.03.2017 Hotărârea nr. 7/28.03.2017 

8 31.03.2017 Hotărârea nr. 8/28.03.2017 

9 11.04.2017 Hotărârea nr. 9/11.04.2017 

10 14.04.2017 Hotărârea nr.10/14.04.2017 

11 21.04.2017 Hotărârea nr.11/21.04.2017 

12 28.04.2017 Hotărârea nr.12/28.04.2017 

13 31.05.2017 Hotărârea nr.13/31.05.2017 

14 13.06.2017 Hotărârea nr.14/13.06.2017 

15 16.06.2017 Hotărârea nr.15/16.06.2017 

16 31.07.2017 Hotărârea nr.16/31.07.2017 

17 18.08.2017 Hotărârea nr.17/18.08.2017 

18 22.08.2017 Hotărârea nr.18/22.08.2017 
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19 23.08.2017 Hotărârea nr.19/23.08.2017 

20 31.08.2017 Hotărârea nr.20/31.08.2017 

21 12.09.2017 Hotărârea nr.21/12.09.2017 

22 20.09.2017 Hotărârea nr.22/20.09.2017 

  

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în  perioada 01.01.2017-
30.09.2017 pentru  un număr de  15 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus 
mentionate. 

 

5. Rezultatele activit ii  financiare 

 

     5.1.Rezultatele activit ii  economico -financiare pentru perioada 01.01.2017-

30.09.2017  

La data de 30.09.2017, comparativ cu sumele prevazute in BVC 2017, aferente aceleiasi perioade, 
rezultatul activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv se prezintă 
astfel:                                          

                                                             mii lei 

 

Nr. Crt Denumire indicatori Programat                
9 luni 2017 

Realizat         
9 luni 2017 % 

1 Venituri totale 3.230 2.816 87,20% 
     - venituri totale din exploatare  din care 3.230 2.816    87,20% 
        din  servicii prestate 3.208 2.790    87.00% 
     -   alte venituri din exploatare 22 27  120,90 % 
      - venituri financiare 0 0 0% 
2 Cheltuieli totale 3.213 2.928         91,10% 
    - cheltuieli de exploatare 3.213 2.928 91,10% 
        * chelt. cu bunuri si servicii 299 223 74,50% 
        * chelt. cu impozite si taxe 18 17 91,70% 

 * chelt. cu personalul 2.786 2.592 93,00% 
        * alte chelt. de exploatare 109 97 89,30% 
   - cheltuieli financiare 0 0 0% 
3 Rezultatul brut 18 -112,0                0% 
4 Impozit pe profit 3 0                 0% 

5 Rezultatul net 15 -112,0 0% 
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Asigurarea resurselor financiare , onorarea obliga iilor de plat   

Indicator Formula de calcul 
Valoare 

31.12.2016 
Valoare 

30.09.2017 
Interpretare rezultat 

/Nivel optim 

Rata autonomiei 
financiare 

Capitaluri proprii/capitaluri 
permanente x 100 100 100 

exprima 
independenta  
financiara a 
societatii 

Rata securitatii 
financiare 

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

valorile normale 
sunt cele 
supraunitare 

Lichiditate curenta Active curente/datorii curente 6,2 6,27 

Exprima capacitatea 
societatii de a 
acoperi datoriile 
curente prin activele 
curente. 
Valoarea  admisibila 
a acestui indicator  
este in jur de 2. 

Solvabilitate 
generala Active totale/datorii totale 10,46 10,29 

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

Viteza de rotatie a 
debitelor client 

(Sold mediu creante 
comerciale/cifra de afaceri) x nr 
de zile 112,2 93,8 

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

Viteza de rotatie a 
creditelor furnizori 

( sold mediu datorii comericale pe 
termen scurt/achizitii bunuri) x nr. 
Zile 7,9 3,1 

indica nr. de zile in 
care se platesc 
furnizorii 

 

*Nota: La 30.09.2017 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 

 

5.2. BILAN UL 

 

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016 pe fondul 
inregistrarii amortizarii activelor fixe . 
 Activele circulante au înregistrat o scadere uşoară la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016 având 
drept justificare faptul că la nivelul creanţelor s-a înregistrat o scădere a acestora. Se poate observa 
că viteza de rotaţie a creditelor furnizori este inferioară vitezei de rotaţie a debitelor clienţi.  În ceea 
ce priveşte poziţia financiară la 30.09.2017 faţă de 31.12.2016, situaţia se prezintă astfel:  
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                      Mii lei 

Indicatori - mii lei- 31.12.2016 30.09.2017 % 

0 1 2 3=2/1 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 990 914 92,32% 

Imobilizari necorporale 8  
 

Imobilizari financiare 0 0 0,00% 

Total 998 914 91,58 

Active circulante 

Stocuri 32 34 106,25% 
Creante 1367 976 70,93% 

Investitii pe termen scurt 0 0 0,00 % 

Casa si conturi la banci 58 412 710,34% 
Total 1457 1422 97,59% 

Cheltuieli in avans 1  148,00% 

ACTIVE TOTALE 2456 2336 95,11% 

Datorii pe termen lung 

Imprumuturi 0 0 % 

Alte datorii 0 0 % 

Total 0 0 0.00% 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0  0.00% 

Alte datorii 235 227 96,59% 
Total 235 227 96,59% 
Datorii totale 235 227 96,59% 

Provizioane 0 0 % 

Capitaluri proprii 2221 2109 94,95% 

PASIVE TOTALE 2456 2336 95,11% 

 

Referitor la punctele 5.1 si 5.2 de mai sus, facem precizarea ca prin semnarea  Notei de 
informare privind situatia economico – financiara realizata a societatii in perioada 01.01-
30.09.2017 de conducerea executiva, precum si a Executiei BVC la 30.09.2017 , acestea sunt 
insusite de conducerea executiva, nu si de Consiliul de Administratie al Societatii intrucat 
acestea nu sunt rezultatul ducerii la indeplinire in totalitate,  a hotararilor Consiliului de 
Administratie al Societatii. Aceasta mentiune este generata de precizarea similara cuprinsa  
in Raportul CA-lui intocmit pentru semestrul I 2017. Cu alte cuvinte, apreciem ca societatea 
nu ar fi inregistrat pierdere la 30.09.2017 daca ar fi fost duse la indeplinire  in totalitate, 
hotararile Consiliului de Administratie. 
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  5.3 Situa ia comparativa a creanțelor - 30.09.2017 versus 31.12.2016  

 

Specifica ie  Sold la 31.12.2016 Sold la 30.09.2017 

Total (lei),  din care:   1.366.720 976.101 

- Furnizori-debitori 0 0 

- Clienti 1.097.267 820.219 

-Ajustari  depreciere   debitori  -24.468 -24.468 

- Debitori 96.439 84.071 

- Creante   cu fd.asig.sanatate 
 

26.269 27.617 

  -Creanta cu impozitul pe profit 1029 1029 

-Creante cu personalul 28.627 98 

- Creante  imobilizate (garantii) 130.557 56.535 

-  Alte  creante  11.000 11.000 

 
 

6.  Execu ia Contractului de Mandat  

În perioada 01.01.2017-22.03.2017, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  S.A. a 
fost deţinută de domnul Pop Gavrilă numit  prin  Acordul nr.1725/23.03.2015  si Contractul de 
mandat  nr. 1819/27.03. 2015 (modificat si completat prin Actul Aditional nr. 1/29.12.2016).   

In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 6/23.03.2017 se stipuleaza  
,,Art.1. Consiliul de Administraţie ia act de renuntarea MANDATARULUI. dl. Pop Gavrilă, la 

mandatul încredintat si hotărăsc încetarea Contractului de Mandat  nr. 1819/27.03.2015, conform 
art.11, alin.1, lit.d, începând cu data de 23.03.2017. ’’  

De asemenea, Consiliul de Administraţie a delegat temporar sarcinile, competentele si 
responsabilitătile aferente postului de Director Executiv, domnului VIASU Dan-Contabil Sef al 
Societătii, începând cu data de 23.03.2017 până la numirea unui Director Executiv. 

  In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 9/11.04.2017 se stipuleaza: 
 
,,Art. 2. Consiliul de Administraţie desemnează începând cu data acceptării funcţiei, pe 

domnul Ruşet Ion, …………….. în funcţia de Director Executiv, cu caracter provizoriu, pentru o 
durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de 
selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare, aprobată prin Legea 
nr. 111/2016. 

 
   Art.3. Consiliul de Administraţie deleagă sarcinile, competenţele şi responsabilităţile 

(atribuţii de conducere) aferente postului de Director Executiv, domnului Ruşet Ion, ................., 
începând cu data acceptării funcţiei, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu 
mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu 
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prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.’’ 

 Data acceptarii functiei de Director Executiv, a domnului Ruşet Ion este 24.04.2017, in acest 
sens fiind incheiat Contractul de mandat  nr. 2076/24.04. 2017, cu aplicabilitate pana la 23.08.2017. 
   Ulterior, prin HCA nr. 19/23.08.2017 si in baza fisei postului, ca urmare a incetarii 
mandatului domnului Ruset Ion , s-a  imputernicit doamna Balan Speranta salariat al SC Medserv 
Min SA care ocupa functie de conducere (medic director adjunct), sa exercite, incepand cu data de 
24.08.2017, atributiile prevazute in anexa 1 la HCA mai sus mentionata (şi sa aiba responsabilităţi cu 
privire la acestea) aferente postului de Director Executiv ramas vacant, pana la numirea unui 
Director Executiv, selectat la finalizarea procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016.  

Mai mult, in urma finalizarii acestei procedurii de selectie, in sedinta din 20.09.2017 (HCA 
nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administraţie ia act de raportul Comitetului de Nominalizare si 
Remunerare cu privire la rezultatele evaluarii candidatilor ramasi pe lista scurta pentru pozitia de 
Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A, si  

A) constata ca: 

(1) In urma finalizarii procedurii de selecţie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii 
MEDSERV MIN S.A si a prezentarii Raportului mai sus mentionat, acesta nu cuprinde 
nominalizari pentru ocuparea  functiei de Director Executiv. 

(2) in urma evaluarii probei ” Interviu” desfasurata in data de 17.09.2017, candidatii din lista 
scurta  care s-au prezentat,  au fost respinsi, ei neindeplinind criteriile pentru acordarea 
minimului de rating pe fiecare rand obligatoriu din matricea profilului candidatului 
aprobata. 

 

B) hotaraste: 

(1) procedura de selectie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A 
se va relua la o data ulterioara comunicarii rezultatului prezentei selectii; 
………… 

 
De asemenea, in cadrul aceleiasi sedinte Consiliul de Administraţie hotărăşte: 
- delegarea temporară a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor aferente postului de 

Director Executiv, domnului Olaru Daniel începând cu data de 20.09.2017 până la numirea unui 
Director Executiv in urma unei noi selectii efectuate  in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- desemnarea domnului Olaru Daniel în funcţia de Director Executiv, cu caracter 
provizoriu, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării 
procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare, aprobată 
prin Legea  nr. 111/2016. 
           Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2017-30.09. 2017 a 
fost de  99.464 lei  din care: 

 80.775 lei - indemnizaţie  brută 
 18.689 lei - contribuţii la buget. 
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 

NR.MSM 6287/29.11.2017 

 

 

NOT  DE INFORMARE PRIVIND SITUA IA ECONOMICO-FINANCIAR  REALIZATA                   

A SOCIET II ÎN PERIOADA 01.01- 30.09.2017. 

 

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

INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI IN PERIOADA 01.01. -30.09.2017 

 

1. Prezentarea SC Medserv Min SA Tg-Jiu 

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

externalizarea activităţii medicale din cadrul fostei Compania Naţională a 

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

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

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

medicale.  

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

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

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

aparţinând Sindicatelor miniere. 

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

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

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

societăţii şi spaţiu de producţie (cabinete medicale).  

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

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

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

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

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

cuvenite și nerestituite acționarilor, aferente anilor 2002-2013. 

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

 Obiectul principal de activitate conform actului constitiv este „Sănătate şi 

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

umană”, acestea fiind: 

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

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

 activităţi de fizica medicala; activităţi de fiziokinetoterapie; activităţi de    

psihologie medicală; activităţi de psihologia muncii şi organizaţională; activităţi 

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

transport medicalizat prespitalicesc; activităţide sociologie medicală; activităţi de 

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

activităţi de optometrie medicală; optică medicală; activităţi de protezare 

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

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

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

având următoarea structură a acţionariatului: 

                                                                Nr. ac iuni    Valoare (lei)       

Procent(%) 

C.E. Oltenia SA                                    12.004        1.200.400        98,400 

Federaţia Naţională Mine Energie                  25               2.500          0,210 

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia              25               2.500          0,210 

Sindicatul Minerul   EM Rovinari                  25               2.500          0,210 

Sindicatul Liber EMC Roşia                           25               2.500          0,210

  

Sindicatul Liber cariera Roşiuţa                        23               2.300          0,190 

Sindicatul Liber cariera Lupoaia                     21               2.100          0,170 

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

TOTAL                                              12.198        1.219.800         100,00 
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3. PATRIMONIUL 

 

 
Patrimoniul societ ii la data de 30.09.2017 este urm torul: 
 
 

                    ACTIV                                                                2.336.161 lei  
 

 IMOBILIZ RI                                                       914.415 lei 

 STOCURI                                                              34.092 lei 

 DISPONIBIL                                                        411.553 lei 

 CREAN E  CLIENȚI                                           820.219 lei 

 ALTE CREANȚE                                                 180.350 lei 

 AJUSTARI DEPR DEB DIVERSI                         24.468 lei 

 

PASIV                                                              2.336.161 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                           1.219.800 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                          110.594 lei                                 

 ALTE REZERVE                                                890.928 lei  

 REZULTAT  NET                                              -111.890 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                         226.729 lei 

 

 

Cifra de afaceri                                                      2.789.595 lei 

Venituri Totale, din care:                                       2.816.239 lei 

   - venituri din exploatare                                      2.816.171 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                      2.928.129 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                    2.928.129 lei 

                 Rezultat Brut                                                            -111.890 lei 
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curente restante

1 CAS 15,8 % 35.310 0 0 35.310

2 CAS 10,5% 23.469 0 0 23.469

3 Sanatate 5,2% 11.483 0 0 11.483

4 Sanatate 5,5% 11.986 0 0 11.986

5 Accid. si boli prof 0,214% 466 0 0 466

6 Fond de garantare 0,25% 533 0 0 533

7 Somaj 0,5% unitate 1.053 0 0 1.053

8 Somaj 0,5% salariati 1.052 0 0 1.052

9 Impozit salarii 26.174 0 0 26.174

10 Indemnizatii CM 0.85% 0 0 0 0

11 Fond handicapati 6.003 0 0 6.003

117.529 0 0 117.529

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal

4. ANALIZA DATORIILOR ŞI CREAN ELOR 

 LA DATA DE  30.09.2017 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt si mediu - 226.729 lei 
 

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

se pot grupa în mai multe categorii: 

1.  datorii către furnizori; 

2. datorii către bugete; 

3. datorii către salariaţi; 

4. alte datorii (dividende); 

 

           Lei  

Capitol datorie    30.09.2017  

1.Furnizori, din care: 11.928 
      restanţi: 0 

-   Furnizori  10.028 
- Furnizori facturi nesosite 1.900 

2.Bugete, din care: 117.529 
     Debite 117.529 
          din care restante: 0 

3.Decontari cu personalul unitatii 97.272 

TOTAL 226.729 
 

Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local: 
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Debitele curente în sumă de  117.529 lei reprezintă obligaţiile bugetare aferente 

lunii septembrie 2017. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                 10.028 lei 
Furnizori facturi nesosite                                   1.900 lei 
 
 
Total furnizori                                             11.928 lei                      

 

4.2. CREANTE 

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

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

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

Capitol crean e 30.09.2017 

Clien i - din care: 820.219 

     CE Oltenia SA 685.803 
          din care restan i: 0 

     Diversi  18.073 
        din care restan i: 5.487 

     Clienti facturi de intocmit 66.624 
     Clienti incerți 49.719 
Alte creante, din care: 180.350 

- Debitori diversi 84.071 
          din care restan i  53.898 

- Creante fond asigur. sanatate 27.617 

- Creante imobilizate (garantii) 56.535 
                            din care restante: 0 

- Alte creante cu personalul 98 

- Decont. in curs de clarificare 11.000 

- Impozit profit de recuperat 1.029 

Ajustari depr creante deb diversi -24.468 

TOTAL 976.101 
 
 
 

4.2.1 Crean ele clien i (contul 411) sunt prezentate astfel:   

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA                                            685.803 lei.  

La data de 30.09.2017 nu erau înregistrate creanțe restante. 

Clienti debite diversi (4112)                                 18.073,21 lei, din care restan i: 
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- CS Pandurii Lignitul-Juniori Tg-Jiu                              503,39 lei; 

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

 
Clien i facturi de întocmit (418)                                                 66.623,75 lei 

Soldul de 66.623,75  lei reprezintă prestațiile efectuate în luna septembrie  2017 ce 

vor fi facturate în luna octombrie 2017. 

 
Clien i incer i (4118)                                                                  49.718,48 lei 

Suma reprezintă creanțe de recuperat ca urmare a intrării în procedură de 

insolvență a: 

- CET Govora                 cu suma de                          23.827,85 lei; 

- CS Pandurii Tg-Jiu       cu suma de                          14.403,84 lei; 

- ACS Autocorex            cu suma de                            1.911,84 lei; 

- Clubul Energia Tg-Jiu   cu suma de                            9.574,95 lei; 

Total conturi clienti                                                                       820.219 lei 

 

4.2.2. Alte crean e, din care:                                            180.350,00 lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 84.071 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea            =   16.716 lei 

- Mogoe Valentin  -  amenzi primite de societate               =      5.800 lei 

- UEF Motru                                                                      =    37.182 lei 

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

- Mogoe Valentin - SLP – uri                                              =     2.611 lei 

- Mogoe Valentin - indicatori performanta                         =   14.176 lei 

- Mogoe Valentin - Ambulanță Săcelu                                =     2.711 lei 

- Mogoe Valentin - Ploștina și Lupoaia                               =      -349 lei 

- Mogoe Valentin - chelt. judecată Săcelu                            =        -69 lei 

 
 Conturile 267, 4316, 441, 473, 4282                                 =    96.279 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =    56.535 lei 
- cont 4282 - alte creante cu personalul                              =           98 lei 
- cont 441   - impozit pe profit de recuperat                       =      1.029 lei 
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- cont 4316 - concedii medicale suportate de FNUASS      =   27.617 lei 
- cont 473   - decontări în curs de clarificare                       =   11.000 lei 
 

În cazul ″garanțiilor de bună execuție″ suma de 56.534,88 lei a fost reținută de  

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

La alte creanțe  cu personalul suma de 98 lei reprezintă creanta de incasat de la 

asistentul medical Stoian Gabriela ca urmare a refuzului Casei de Asigurari de 

Sanatate de  a inregistra certificatul medical din cauza unei erori ale medicului. 

La poziţia ″decontări în curs de clarificare″ suma de 11.000 lei reprezintă amenzi 

control ANAF şi este formată din: 

- 5.000 lei amendă pentru nepublicarea pe site a situaţiilor financiare 
conform PV nr.0159604/20.05.2014 al D.G.F.P. Craiova; 

- 5.000 lei amendă pentru depăşirea numărului de personal pentru anul 
2013 faţă de BVC aprobat, conform PVnr.0159604/20.05.2014 al D.G.F.P 
Craiova; 

- 1.000 lei pentru neaplicarea vizei de CFP  pe facturile de încasat conform 
PV nr.0201251/28.05.2015 al D.G.F.P. Craiova;  

 
  4.2.3 Ajustari depreciere creante debitori diver i, în sum  de 24.468 lei; 

               TOTAL CREAN E                                                                           976.101 lei 

 

5. CAUZELE NEREALIZARII VENITURILOR SI INFLUENTA CHELTUIELILOR  

ASUPRA REZULTATULUI  BRUT LA DATA DE 30.09.2017. 

 
Pierderea de 111.891  lei inregistrata  la data de 30.09.2017 a fost influențată de: 

- nerealizarea veniturilor din serviciile medicale prestate ca urmare a lipsei 

medicilor de la cabinetele medicale; 

-  nerealizarea veniturilor din serviciile medicale prestate pe cabinete și puncte 

sanitare ca urmare a intreruperilor din timpul sarbatorilor aferente  salariatilor                  

CE Oltenia SA;  

- nerealizarea veniturilor din serviciile de asistență medicală de urgență 

prespitalicească și transport sanitar ca urmare a intreruperilor din timpul 

sarbatorilor a CE Oltenia SA si a kilometrilor nerealizati. 

- nerealizarea  serviciilor de recuperare, medicina fizica si balneologie in baza 

de tratament Sacelu. 
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 Cheltuielile au influentat rezultatul brut al societatii prin cresterea salariului 

minim pe economie începand cu luna februarie 2017 cu suma de 14.716 lei.                  

De asemenea in luna ianuarie s-a acordat ajutoare de deces în suma de 10.734 lei  

iar în urma încetării contractului de mandat al directorului executiv, s-a acordat în 

luna martie indemnizațiile concediului de odihnă pe anii 2016 si 2017 în sumă de  

12.817 lei.  

Toate aceste venituri nerealizate si cheltuieli au contribuit la scaderea rezultatului 

brut al societatii. 

 

6. M SURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIET II PENTRU RECUPERAREA   

CREAN ELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVER I I A ALTOR CREAN E RESTANTE 

 

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

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

conform notei de informare întocmite de compartimentul juridic. 

6.2. Pe tru rea țele e tre uie re uperate de la diverși lie ți,             

societatea avea de incasat la data de 30.09.2017 suma restanta de 503,39 lei de                    

la C.S. Pandurii Competitii Sportive Juniori, su ă are a fost achitata in luna 

octombrie 2017 conform OP 1885/12.10.2017 . 

6.3. Pentru creantele aferente clientilor incerti, societatea a efectuat 

urmatoarele demersuri: 

- suma de 4.983,92 lei pe care societatea o are de incasat de la  C.S. Pandurii 

Competitii Sportive, nu a fost i s risă la asa redală, dar este co fir ată la 

31.12.2016 prin adresa nr.735 din 07.02.2017. Deasemenea, a fost depus extras 

de cont de punctaj pentru inventarierea anuala inregistrat cu nr.2497/24.10.2017 

la Clubul Sportiv Pandurii adresata Administratorului Judiciar Consulting Company 

Iprul pentru toata suma de 19.387,76 lei ce cuprinde si suma ce nu este inscrisa la 

masa credala. 

- pentru debitul restant în sumă de 9.574,95 lei aferent C.S.Energia Tg-Jiu, 

conducerea executivă  a formulat acțiune în instanță pentru recuperarea sumei de  
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8.750 lei.  In luna iunie 2017 ca urmare a masurilor lasate de D.G.F.P. Craiova, au 

fost inregistrate venituri din penalitati de intarziere in suma de 824,95 lei conform 

Sentintei Civile nr. 1493/2017, suma de recuperat totala fiind de 9.574,95 lei. 

Desi penalitatile nu trebuiau calculate in considerentul ca acestea nu mai pot fi 

recuperate, avand in vedere ca societatea nu a fost notificata de administratorul 

judiciar de deschiderea dosarului de insolventa, conform art.99 din Legea 85/2014, 

s-a solicitat instantei admiterea cererii de inscriere in tabelul suplimentar cu suma 

de 8.750 lei.  

 Pentru debitele restante de la S.C.E.T. Govora S.A. și CS Pandurii Lignitul 

Tg-Jiu, ca urmare  a intrării în insolvență a acestora, compartimentul juridic a făcut 

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

credală pentru recuperarea debitelor. De asemenea, societatea a trimis punctaje 

pentru confirmarea sumelor la data de 30.09.2017. 

Pentru creanța  ce  trebuie  recuperata de la societatea  ACS  Autocorex in 

suma de 1911,84 lei, hotararea a fost pusa in executare la BEJ Enea Marin.  

 

7. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI                                     

LA DATA DE 30.09.2017. 

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

Din   balanţa  de  verificare   realizata  de  la  30.09.2017 rezultă urmatorii 

indicatori financiari: 

7.1 Indicatori de lichiditate  

          - Indicatorul lichidit ii curente (ILC) 

          ori
curenteDatorii

curenteActive
ILC 27,6

729.226

746.421.1

.

.
2017     

 valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;  

 oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente. 

- Indicatorul lichidit ii imediate (ILI ) – indicatorul test acid 

12,6
729.226

092.34746.421.1

.

.
2017 







curenteDatorii

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

7.2. Indicatorii de risc 

 

       - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

          - Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (IADb)  

In prezent societatea nu are contractate împrumuturi la banci. 

 
7.3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)  furnizează 

informaţii cu privire la:  

          - Viteza de rota ie a debitelor clien i (VRdc)  

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

clientimediuSold
VRdc 8,93273

595.789.2

743.958
.

..

..
2017    

 Viteza de rotaţie a debitelor clienţi calculează eficacitatea intreprinderii în 

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

achită datoriile către entitate. 

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

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

          - Viteza de rota ie a creditelor furnizori (VRcf)  

       zilezilexzilexNr
afaceridecifra

furnizorimediuSold
VRcf 1,3273

595.789.2

981.31
.

..

..
2017   

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

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

includă doar creditorii comerciali.  

        - Viteza de rota ie a imobiliz rilor corporale (VRic) - evaluează 

eficacitatea   managementului   imobilizărilor corporale   prin   examinarea   valorii 

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

        zile
corporaleiimobilizar

afacerideCifra
VRic 3

370.914

595.789.2

.

..
2017   

 
            - Viteza de rota ie a activelor totale (VRat) 
 

        zile
activetotal

afacerideCifra
VRot 19,1

161.336.2

595.789.2

.

..
2017   

 





 

 
 

  

 

                                             
 

       
CUI / CIF:   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 

office@medservminsa.ro;  financiar@medservminsa.ro  web:www.medservminsa.ro 

 

Consiliul de Administraţie 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

Nr. 327/30.11.2017 

 
 

RAPORTUL  COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI 

REMUNERARE PENTRU TRIMESTRUL III 2017 

 

 

 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. 8/31.03.2017 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 
 

                 Contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii 
prevad modul de remunerare a Mandatarilor. 

   În conformitate cu prevederile: 
 art. 37 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

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

 art. 37 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guve-rnului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,,(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie 
sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o 
componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 

mailto:office@medservminsa.ro;%20financiar@medservminsa.ro


 

 
 

luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 

clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de 
performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a 
acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu 
respectarea   metodologiei    prevăzute   la  art.  31   alin.  (5) şi  care  urmăresc inclusiv 
sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună 
guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi 
maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.’’ 

 art. 37 alin (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , 
se prevede faptul că ,,(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de 

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

 art. 37 alin (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se prevede faptul că ,, (5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea 

indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a 
fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că 
aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete 
consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în 
contractul de mandat. ’’ 

 art. 39 alin (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se prevede faptul că ,, Politica şi criteriile 
de remunerare a administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv a 
membrilor consiliului de supraveghere şi a membrilor directoratului, în cazul sistemului 
dualist, precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi 
director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija 
preşedintelui consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere.’’ 
 

este necesara intocmirea unui Act Aditional  la contractele de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administratie al Societătii. 
 In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 23.05.2017 s-a solicitat aprobarea 
incheierii unui Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie 
al Medserv Min SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.05.2017 s-a 
dispus: 
(1) Se amana aprobarea incheierii unui Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administratie al Medserv Min SA pana la revizuirea planului de administratie 
pentru perioada ramasa a mandatului membrilor Consiliului de Administratie;  
(2) Solicita Consiliului de Administratie al Medserv Min S.A. revizuirea Planului de administrare 
pentru perioada ramasa a mandatului în concordanţă cu aşteptările acţionarului majoritar, 
asteptari care se vor comunica in urma aprobarii de catre Directoratul CE Oltenia, urmând ca 
după aprobarea planului de administrare revizuit să se stabilească şi să se negocieze indicatorii de 
performanţă pentru anul 2017. 
 La data prezentei, este in curs de desfasurare Procedura de selectie a Directorului 

Executiv al societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare si HG 722/2016, urmand ca la finalizarea acesteia sa fie revizuit 
Planul de administrare si inclusa componenta de management pentru perioada ramasa a 
mandatului în concordanţă cu aşteptările acţionarului majoritar comunicate de actionar si 
publicate pe site-ul societatii. 



 

 
 

 
 
I.2.  Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în trimestrul III 2017 

 
 Membrii  Consiliului de  Administraţie ai SC Medserv Min SA Târgu Jiu au fost 

numiţi prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor. 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 01.01.2017 a fost 

următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Viorel  Stănoiu  - membru  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Pircalaboiu Lucretia - membru 
 Enea Constantin - membru 

 

Ulterior, in trimestrul I 2017, doi dintre membrii ai Consiliului de Administraţie al 
societăţii au demisionat, respectiv d-na Pircalaboiu Lucretia si dl Enea Constantin, iar in 
trimestrul II 2017 un membru a decedat, respectiv dl. Viorel  Stănoiu. Astfel, prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 5 din data de 27.07.2017 doamna Stavaroiu 
Felicia a fost numit  membru provizoriu în  Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min 
S.A.  
            Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii la data de 30.09.2016 a 

fost următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - presedinte 

 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Stavaroiu Felicia  - membru 

 
Cheltuiala totală cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 

01.04.2017-30.06. 2017, conform datelor comunicate de societate prin e-mail catre membrii 
CNR, a fost de 18.315 lei  din care: 

 15.030 lei - indemnizaţii   sumă brută  
     3.285 lei - contribuţii la bugetul asigurărilor sociale  

   
 

 

II . Directorul Executiv  

II.1. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul 
executiv. 
           
 Conform prevederilor art. 5.1.1  din Contractul de mandat  nr. 1819/27.03. 2015, 
modificat prin act aditional 1/29.12.2016 (in conformitate cu HCA nr. 26/29.12.2016), 
mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare. 

 Conform prevederilor art. 5.1.1  din Contractul de mandat  nr. 2076/24.04. 2017,  
mandatarul, de asemenea, beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara, stabilita in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.06.2017-30.09.2017 

 

 

În perioada 01.01.2017-22.03.2017, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  
S.A. a fost deţinută de domnul Pop Gavrilă numit  prin  Acordul nr.1725/23.03.2015  si 
Contractul de mandat  nr. 1819/27.03. 2015 (modificat si completat prin Actul Aditional nr. 
1/29.12.2016).   

In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 6/23.03.2017 se stipuleaza  
,,Art.1. Consiliul de Administraţie ia act de renuntarea MANDATARULUI. dl. Pop 

Gavrilă, la mandatul încredintat si hotărăsc încetarea Contractului de Mandat  nr. 
1819/27.03.2015, conform art.11, alin.1, lit.d, începând cu data de 23.03.2017. ’’.  

De asemenea, Consiliul de Administraţie a delegat temporar sarcinile, competentele si 
responsabilitătile aferente postului de Director Executiv, domnului VIASU Dan-Contabil 

Sef al Societătii, începând cu data de 23.03.2017 până la numirea unui Director Executiv. 
  In Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii nr. 9/11.04.2017 se stipuleaza: 
 
,,Art. 2. Consiliul de Administraţie desemnează începând cu data acceptării funcţiei, 

pe domnul Ruşet Ion,  
……………………………………………………………………………………….. 
 în funcţia de Director Executiv, cu caracter provizoriu, pentru o durată a mandatului 

de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a 
Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare, aprobată 
prin Legea nr. 111/2016. 
 
           Art.3. Consiliul de Administraţie deleagă sarcinile, competenţele şi responsabilităţile 
(atribuţii de conducere) aferente postului de Director Executiv, domnului Ruşet Ion,  

……………………………………………………………………………………….. 
 începând cu data acceptării funcţiei, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, 
dar nu mai tarziu de data finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în 
conformitate cu prevederile OUG 109/20011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
111/2016.’’ 
 Data acceptarii functiei de Director Executiv, a domnului Ruşet Ion este 24.04.2017, 
in acest sens fiind incheiat Contractul de mandat  nr. 2076/24.04. 2017, cu aplicabilitate pana 
la 23.08.2017. 
   Ulterior, prin HCA nr. 19/23.08.2017 si in baza fisei postului, ca urmare a incetarii 
mandatului domnului Ruset Ion, s-a  imputernicit doamna Balan Speranta salariat al SC 
Medserv Min SA care ocupa functie de conducere (medic director adjunct), sa exercite, 
incepand cu data de 24.08.2017, atributiile prevazute in anexa 1 la HCA mai sus mentionata 
(şi sa aiba responsabilităţi cu privire la acestea) aferente postului de Director Executiv ramas 
vacant, pana la numirea unui Director Executiv, selectat la finalizarea procedurii de selecţie 
în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 
111/2016.  

Mai mult, in urma finalizarii acestei procedurii de selectie, in sedinta din 20.09.2017 
(HCA nr. 22/20.09.2017) Consiliul de Administraţie ia act de raportul Comitetului de 
Nominalizare si Remunerare cu privire la rezultatele evaluarii candidatilor ramasi pe lista 
scurta pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV MIN S.A, si  

 
 
 



 

 
 

A) constata ca: 
(1) In urma finalizarii procedurii de selecţie pentru pozitia de Director Executiv al 

Societăţii MEDSERV MIN S.A si a prezentarii Raportului mai sus mentionat, 
acesta nu cuprinde nominalizari pentru ocuparea  functiei de Director Executiv. 

(2) in urma evaluarii probei ” Interviu” desfasurata in data de 17.09.2017, candidatii din 
lista scurta  care s-au prezentat,  au fost respinsi, ei neindeplinind criteriile pentru 
acordarea minimului de rating pe fiecare rand obligatoriu din matricea profilului 
candidatului aprobata. 

 
B) hotaraste: 

(1) procedura de selectie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii MEDSERV 
MIN S.A se va relua la o data ulterioara comunicarii rezultatului prezentei selectii; 
………… 

 

De asemenea, in cadrul aceleiasi sedinte Consiliul de Administraţie hotărăşte: 
- delegarea temporară a sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor aferente 

postului de Director Executiv, domnului Olaru Daniel începând cu data de 20.09.2017 până 
la numirea unui Director Executiv in urma unei noi selectii efectuate  in conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- desemnarea domnului Olaru Daniel în funcţia de Director Executiv, cu caracter 
provizoriu, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data 
finalizării procedurii de selecţie a Directorului Executiv în conformitate cu prevederile OUG 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi 
completările ulterioare, aprobată prin Legea  nr. 111/2016. 
           Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2017-30.09. 
2017 a fost de  99.464 lei  din care: 

 80.775 lei - indemnizaţie  brută 
 18.689 lei - contribuţii la buget. 

            Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului Executiv în perioada 01.06.2017-30.09. 
2017 a fost de  27.703 lei,  din care: 

 22.486 lei - indemnizaţie  brută 
   5.217 lei - contribuţii la buget 

 In conformitate cu clauza 5.2.5 din Contractul de mandat  nr. 2076/24.04. 2017:  
 
 ,, Lunar, Directorul Executiv prezintă Consiliului de Administraţie un raport privind 
executarea contractului de mandat, informaţii privind situaţia economico-financiară a 
societăţii, stadiul realizării investiţiilor, stadiul realizării unor măsuri, stadiul aducerii la 
îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie, precum şi alte documente solicitate’’ 
 

         Pentru luna iulie  acest raport a fost prezentat in sedinta din data de 18.08.2017. 
         In raportul prezentat, pentru perioada 24.04.2017-31.07.2017, Directorul Executiv 
considera urmatoarele:                       

 Cu privire la aspectele care ar putea afecta performantele societatii in perioada 
urmatoare, Directorul Executiv considera ca un impact major ar putea avea 
dosarele pe litigii de munca enumerate in raport. 

 Cu privire la masurile intreprinse in vederea realizarii indicatorilor asumati, 
Directorul Executiv specifica faptul ca a fost incheiat AA1/30.06.2017 la 
contractul 687/01.03.2017 de suplimentare a veniturilor contractate cu suma de 
337.333,92 lei; 
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