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1. Prezentarea societăţii 
      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 30.09.2019 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. Acţionariat 

   La data de 30.09.2019 participarea acţionarilor la capitalul social al societăţii se prezintă 
după cum urmează:  

1. SOCIETATEA COMERCIALĂ 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. FEDERAŢIA NAŢIONALĂ 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 ROŞIUŢA, 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 SLARIAŢILOR 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 %. 
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1.2. Obiectul de activitate 

   Obiectul principal de activitate, conform cod CAEN 8690, este de “ Alte activităţi 
referitoare la sănătatea umană”, 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 01.01.2019 – 30.09.2019, 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. 

 

1.3 . Prezentarea activelor societăţii 
Societatea deţine la data de 30.09.2019 în patrimoniu următoarele active: 

a. Active imobilizate                    773.041  lei 

- Imobilizări necorporale                    0  lei  

 - Imobilizări corporale             773.041  lei   

                   b. Active circulante                      1.725.928  lei 

 - Stocuri                                     29.519  lei  

 - Casă şi conturi la bănci          371.590  lei 

 - Creanţe                                 1.324.819  lei   

 

1.4. Resurse Umane         

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv  la  data de 30.09.2019, în cadrul 

S.C. Medserv Min S.A. era de 106  salariaţi, din care: in activitate 100 salariati, cu contract 

de munca suspendat 6 salariati. 
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Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca  pe perioada 

cumulata  de la  01.01.2019 la 30.09.2019 este de la 107 la 106 salariati. 

Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate  pe perioada cumulata de la 
01.01.2019 la 30.09.2019 respectiv de la 99 salariaţi la 96 salariaţi se justifică: 
 - prin contract individual de munca suspendat 
 - prin detasare salariati;  
 - prin plecare salariati; 
 - prin concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate. 
          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 
30.09.2019 

Ponderea în 
total personal 

(%) 

1 
 

Personal de conducere 
 

nr. pers.  
 
 

2 
 

1,89 
 

2 Personal Tesa  + operativ sediu 
nr. pers 

 
18         16,98 

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

nr. pers 
 

80 75,47 

4 
Contract de munca suspendat, 
salariati plecati, detasati. 

nr. pers. 6 5,66 

  Total   106 100 
 

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

nivelul S.C.  Medserv Min S.A. în  perioada 01.01.2019-30.09.2019 situaţia se prezintă 

astfel: 

                                                                                                                                Mii lei 

 Venituri din 
exploatare 

Număr 
mediu 
personal Fond salarii 

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

Productivita
tea muncii 

P R P R P R P R P R 
3.706 3.226 106 96 2.696 2.556 2.826 2.958 35 34 
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2. Consiliul de Administraţie 

2.1. Consiliul de Administraţie 

 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 2018, dupa cum urmeaza:  

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2019 si 
11.02.2019 a fost următoarea: 

 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Tiberiu Mihai Stinga  - membru 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 11.02.2019 si 

07.06.2019 a fost următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Stavaroiu Felicia  - membru 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 07.06.2019 si 

30.09.2019 a fost următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Serban Daniela  - membru 

   
 
 2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor 

 Doamna Cosneanu Lavinia  -  urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor 
Consiliului de Administratie, 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 Administratie, 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. 

 Domnul Stinga Tiberiu Mihai: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 
10 din data de 22.11.2018 a fost numit  membru provizoriu în  Consiliul de Administraţie al S.C. 
Medserv Min S.A. iar prin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data 
de 11.02.2019 s-a revocat mandatul de  membru cu caracter provizoriu în  Consiliul de Administraţie 
al S.C. Medserv Min S.A. 

 Doamna Stavaroiu Felicia: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1  
din data de 11.02.2019 a fost numita membru provizoriu în  Consiliul de Administraţie al S.C. 
Medserv Min S.A. iar prin prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data 
de 07.06.2019 s-a aprobat incetarea mandatului de  membru cu caracter provizoriu în  Consiliul de 
Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. 
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 Doamna Serban Daniela: prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 8  
din data de 07.06.2019  a fost numita membru provizoriu în  Consiliul de Administraţie al S.C. 
Medserv Min S.A.  

 

2.3. Comitete consultative în cadrul Consiliului de Administraţie 

În cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A. au fost constituite două 
comitete consultative, astfel: 
 - Comitetul de nominalizare şi remunerare, in urmatoarea componenta: Cosneanu Lavinia si Neata 
Gheorghe  
- Comitetul de audit, 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. 

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.  

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din membri ai Consiliului de 
Administraţie. 

Componenta Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru perioada 01.01.2019-
30.09.2019 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 din 
data de 31.03.2017, respectiv: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe. 
           Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar componenta 
Comitetului de Audit pentru perioada 08.01.2019-28.02.2019 a fost  stabilităprin hotărârea Consiliului 
de Administraţie nr. 1  din data de 08.01.2019, astfel: Cosneanu Lavinia, Neaţă Gheorghe;  iar pentru 
perioada 28.02.2019-07.06.2019 a fost  stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3  din 
data de 28.02.2019, astfel: Cosneanu Lavinia, Stăvăroiu Felicia.  

Pana la 07.10.2019 Societatea nu a avut contractat servicii de audit financiar extern in vederea 
auditarii situatiilor financiare, acestea din urma fiind certificate prin raport al cenzorilor, iar 
supravegherea gestiunii societatii s-a  efectuat atat de catre cenzori cat si de catre conducere prin 
actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra 
documentelor. Pentru data de 07.10.2019 afoste convocata AGA care a avut ca puncte pe ordinea de zi 

  
 
Prin HAGOA nr 13/07.10.2019 s-au revocat prin vot secret cenzorii si membrul supleant, s-a 

numit KLASS ENTERPRISE S.R.L. ca auditor financiar al S.C.  Medserv Min S.A., si s-a stabilit 
durata contractului de audit financiar , de la data semnarii pana la data de 30.06.2020.  
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3. Planul de investiţii 
În ceea ce priveşte programul de investitii  la nivelul S.C.  Medserv Min S.A., in 

perioada ianuarie - septembrie 2019 au fost prevazute investitii in suma de 85,8 mii lei, in 

curs de realizare la data prezentei. 

4. Sinteza în ordine cronologică a principalelor hotărâri luate de Consiliului de 

Administraţie  

4.1. Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie  
Graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie desfăşurate  în  perioada 01.01.2019-

31.09.2019, se prezintă tabelar astfel: 

Nr. crt. Data şedinţei Numărul hotărârii Consiliului de 

Administraţie 

1 08.01.2019 Hotărârea nr. 1/08.01.2019 

2 13.02.2019 Hotărârea nr. 2/13.02.2019 

3 28.02.2019 Hotărârea nr. 3/28.02.2019 

4 28.03.2019 Hotărârea nr.4/28.03.2019 

5 04.04.2019 Hotărârea nr.5/04.04.2019 

6 22.04.2019 Hotărârea nr.6/22.04.2019 

7 23.04.2019 Hotărârea nr.7/23.04.2019 

8 27.05.2019 Hotărârea nr.8/27.05.2019 

9 31.05.2019 Hotărârea nr.9/31.05.2019 

10 05.06.2019 Hotărârea nr.10/05.06.2019 

11 06.06.2019 Hotărârea nr.11/06.06.2019 

12 26.07.2019 Hotărârea nr.12/26.07.2019 

13 28.08.2019 Hotărârea nr.13/28.08.2019 

14 20.09.2019 Hotărârea nr.14/20.092019 

15 20.09.2019 Hotărârea nr.14/20.092019 

16 30.09.2019 Hotărârea nr.16/30.09.2019 

  

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în  perioada 01.01.2019-
30.09.2019 pentru  un număr de 16 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus 
mentionate. 
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5. Rezultatele activităţii  financiare 

 

     5.1.Rezultatele activităţii  economico -financiare pentru perioada 01.01.2019-

30.09.2019  

 La data de 30.09.2019, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul activităţii 
financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu sumele prevazute in 

BVC 2019, se prezintă astfel:           
 
   

Nr. 
Crt  Denumire indicatori  

Programat  
trim III 
2019 

Realizat   
trim III    
2019 

% 

1 Venituri totale  3707 3229 87,1 
     - venituri totale din exploatare  din care 3706 3226 87,1 
        din  servicii prestate 3705 3226 87,1 
     -   alte venituri din exploatare 0,9 0,4 44,4 
      - venituri  financiare 0,7 3,0 428,6 
2 Cheltuieli totale 3687 3208 87.0 
    - cheltuieli de exploatare 3687 3208 87.0 
        * chelt. cu bunuri si servicii 289 195 67.5 
        * chelt. cu impozite si taxe 13 12 92.3 
        * chelt. cu personalul 3272 2903 88.7 
        * alte chelt. de exploatare 112 98 87.5 
   - cheltuieli  financiare 0 0 0 
3 Rezultatul brut 20 21 105.0 

4 Impozit pe profit 4 4 100,0 
5 Rezultatul net 16 17 106.2 

  

Asigurarea resurselor financiare , onorarea obligaţiilor de plată  

Indicator Formula de calcul 
Valoare 

31.12.2018 
Valoare 

30.09.2019 
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 7 

Exprima capacitatea 
societatii de a 
acoperi datoriile 
curente prin activele 
curente. 
Valoarea  admisibila 
a acestui indicator  
este in jur de 2. 
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Solvabilitate 
generala Active totale/datorii totale 9,04 10,16 

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 98,6 97,9 

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 2,6 2,2 

indica nr. de zile in 
care se platesc 
furnizorii 

 

*Nota: La 30.09.2019 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 

 

5.2. BILANŢUL 

Activele imobilizate au înregistrat o scadere la 30.09.2019 faţă de 31.12.2018 pe fondul 
inregistrarii amortizarii activelor fixe . 
 Activele circulante au înregistrat o crestere uşoară la 30.09.2019 faţă de 31.12.2018  

De asemenea, 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 30.09.2019 faţă de 
31.12.2018, situaţia se prezintă astfel:  
                      Mii lei 

Indicatori - mii lei- 31.12.2018 30.09.2019 % 

0 1 2 3=2/1 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 864 773 89,46% 

Imobilizari necorporale 0.02 0 
 

Imobilizari financiare 0 0 0,00% 

Total 864 773 89,46% 

Active circulante 

Stocuri 30 29 96,66% 
Creante 1314 1325 100,83% 

Investitii pe termen scurt 0 0 0,00 % 

Casa si conturi la banci 353 372 105,38% 
Total 1696 1726 101,76% 

Cheltuieli in avans  3  

ACTIVE TOTALE 2561 2502 97,69% 

Datorii pe termen lung 

Imprumuturi 0 0 % 
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Alte datorii 0 0 % 

Total 0 0 0.00% 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0 0 0.00% 

Alte datorii 284 246 86,62% 
Total 284 246 86,62% 
Datorii totale 284 246 86,62% 

Provizioane 0 10 % 

Capitaluri proprii 2267 2246 99,07% 

PASIVE TOTALE 2561 2502 97,69% 

 

Astfel, Raportul privind activitatea S.C. Medserv Min S.A. in perioada 01.01-30.09.2019, 
inregistrat sub nr. 5038/25.10.2019, intocmit si semnat pentru aceasta perioada a stat la baza 
intocmirii prezentului raport. Responsabilitatea pentru intocmirea acestora, precum si pentru 
legalitatea, realitatea si exactitatea datelor cuprinse in acesta, pentru respectarea standardelor si 
politicilor contabile, pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent perioadei 01.01-
30.09.2019, pentru reflectarea corecta in contabilitate a datelor,  revine conducerii executive a 
societatii (in conformitate cu legislatia in vigoare si a  contractelor de mandat incheiate).  

 

 

  5.3 Situaţia comparativa a creanțelor – 30.09.2019 versus 31.12.2018  

Specificaţie  Sold la 31.12.2018 Sold la 30.06.2019 

Total (lei),  din care:   1.313.752 1.324.819 

- Furnizori-debitori 0 0 

- Clienti 1.197.456 1.088.120 

-Ajustari  depreciere   debitori  -55.907 -54.907 

- Debitori 64.938 62.298 

- Creante   fond asig.sanatate 
 

70.839 93.937 

  -Creanta fond asig.sociale 1.042 1.042 

- Alte creante cu personalul 13.395 187 

-Impozit pe profit de recuperat  2.800 

- Creante  imobilizate (garantii) 50.801 131.342 

   

In cele ce urmeaza este prezentata evolutia negativa  a creantelor restante (brute) in 
perioada 01.01-30.09.2019, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. 
Aceasta situatia impacteaza cash-flow-ul societatii generand in timp si diminuarea 
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performantei societatii. La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati 
restante. 

            Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-30.09.2019 

Explicatie 

 

Sold la dec 2018 (mii lei) Sold la sept  2019 (mii lei) Aprobat  BVC trim III 

2019 

Creante restante 109,2 120,7 0 

- de la operatori cu capital 

majoritar de stat 

67,5 79,3 0 

- de la operatori cu capital 

privat 

41,7 41,4 0 

 

6.  Execuţia Contractului de Mandat  

           Procedura de selectie a Directorului Executiv a fost declansata si s-a desfasurat  in 
conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 
722/2016. In urma finalizarii procedurii, CNR – ul informeaza CA ca singurul candidat – d-na 
Mocioi Niculina a fost admis in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv. In 
conformitate cu HCA nr.13/14.05.2018,  Consiliul de Administratie ia act de raportul inaintat ca 
urmare a finalizarii procedurii de selectie a directorului executiv organizata si desfasurata in baza 
OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de Nominalizare si 
Remunerare (C.N.R.) din cadrul CA si la recomandarea C.N.R.: 

         ,,hotaraste numirea in functie de director executiv al SC Medserv Min SA a d-nei Mocioi 
Niculina incepand cu data de 01.06.2018 pentru o perioada a mandatului pana la 01.02.2020 cand 
inceteaza mandatul administratorilor in functie , cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la patru 
ani de catre noul Consiliu de Administratie, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu 
modificarile si completarile ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
aprobate prin HG 722/2016’’ 
 

Astfel, in perioada 01.01.2019-30.09.2019, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  
S.A. a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina 
            
           Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2019-30.06.2019 a 
fost de 101.976  lei  din care: 

 99.000 lei - indemnizaţie  brută 
 2.976 lei - contribuţii la buget. 
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7.Supravegherea gestiunii societăţii 
 

S.C. MEDSERV MIN S.A. nu are contractat auditor financiar extern in vederea auditarii 
situatiilor financiare, pe parcursul perioadei 01.01.2019-30.09.2019 si in conformitate cu prevederile 
legii si ale actului constitutiv al societatii , supravegherea gestiunii societăţii fiind efectuată de către 
comisia de cenzori si de catre structura de controlul intern de gestiune, in acest context fiind 
intocmite Rapoarte in cadrul carora se regasesc menţiunile pe care comisia de cenzori, respectiv 
controlul intern de gestiune le-a considerat necesare. Pentru data de 27.06.2019 a fost convocata 
AGA care a avut ca punct pe ordinea de zi ,,Analiza cu privire la auditorul financiar versus cenzori, 
cu propuneri concrete asumate de conducerea executiva si Consiliul de Administratie al societatii’’, 
care in conformitate cu HAGOA nr. 3 a hotarat: 

 
De asemenea cenzorii au fost informati in mod regulat  cu privire la mersul operatiunilor S.C. 

Medserv Min S.A., in conformitate cu art. 164 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

La inceputul anului 2019, Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Gorj a efectuat 
la SC Medserv Min S.A. Tirgu Jiu un control/actiune cu tema ,, Controlul situatiei, evolutiei si 
modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului precum si legalitatea realizarii 
veniturilor si a efectuarii cheltuielilor’’. Decizia nr. 20 din 14 martie 2019 emisa de Camera de 
Conturi Gorj continand masurile dispuse  pentru inlaturarea deficientelor constatate de Curtea de 
Conturi, a fost inaintata catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min S.A.  cu adresa nr. 
546/21.03.2019 (in acest sens a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 
08.05.2019-prima convocare, respectiv 15.05.2019 –a doua convocare). Astfel AGA, in conformitate 
cu HAGOA nr. 5/08.05.2019:  

 

 
In continuare a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 29.08.2019-

prima convocare, respectiv 30.08.2019 –a doua convocare care a avut ca punct pe ordinea de zi:   
 

  
Astfel AGA, in conformitate cu HAGOA nr. 11/29.08.2019:  

 
Pana la 07.10.2019 Societatea nu a avut contractate servicii de audit financiar extern in vederea 

auditarii situatiilor financiare, acestea din urma fiind certificate prin raport al cenzorilor, iar  
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S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 

 

 

 

Raport privind activitatea S.C. MEDSERV MIN S.A.  

in perioada 01.01-30.09.2019 

 

 

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; activităţi de 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: 

 

                                                             Procent(%)           Nr. acţiuni         Valoare (lei)      

              

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 societăţii la data de 30.09.2019 este următorul: 
 
 

                    ACTIV                                                               2.502.190 lei    
 
  

 IMOBILIZĂRI                                                      773.041 lei 

 STOCURI                                                             29.519 lei 

 DISPONIBIL                                                       371.590 lei 

 CREANŢE  CLIENȚI                                       1.116.932 lei 

 CHELTUIELI  INREGISTRATE  IN AVANS           3.221 lei  

 ALTE CREANȚE                                                291.606 lei 

 AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE                 83.719 lei 

 

 

PASIV                                                              2.502.190 lei 
 

 CAPITAL SOCIAL                                           1.219.800 lei 

 REZERVE DIN REEVALUARE                          110.594 lei   

 ALTE REZERVE                                                 898.983 lei  

 REZULTAT  NET                                                  16.926 lei 

 DATORII PE TERMEN SCURT                          246.224 lei 

 ALTE PROVIZIOANE                                           10.312 lei 

 Rez reportat din corect erorilor contab                      649 lei 

 

Cifra de afaceri                                                     3.225.612 lei 

Venituri Totale, din care:                                      3.229.019 lei 

   - venituri din exploatare                                     3.226.018 lei 

Cheltuieli totale, din care:                                     3.208.152 lei 

   - cheltuieli din exploatare                                   3.208.152 lei 

 Rezultat Brut                                                             20.867 lei 

 Impozit pe profit                                                          3.941 lei 
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curente restante

1 Contributie asigurari sociale 75.459 0 0 75.459

2 Contributie asig sociale de sanatate 29.481 0 0 29.481

3 Contributia asiguratorie pt munca 6.691 0 0 6.691

4 Impozit pe profit 0 0 0 0

5 Impozit salarii 15.996 0 0 15.996

6 Impozit pe dividende 0 0 0 0

7 Fond special handicapati 7.925 0 0 7.925

135.552 0 0 135.552

Total

Total

Debite
Denumire obligatie bugetara

Nr.

crt.

Amenzi si 

penal

 

4.  ANALIZA DATORIILOR ŞI CREANŢELOR 

 LA DATA DE  30.09.2019 

 

4.1. DATORII 

 

Datorii pe termen scurt – 246.224 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 

Capitol datorie    30.09.2019  

1. Furnizori, din care: 11.253 
      restanţi: 0 

-   Furnizori  7251 
- Furnizori facturi nesosite 4002 

2. Bugete, din care: 135.552 
     Debite 135.552 
          din care restante: 0 

3. Decontari cu personalul unitatii 99.379 

4. Dividende de plata 0 

5. Clienti creditori 40 

TOTAL 246.224 

 
Prezentarea în analitic a datoriilor la Bugetul consolidat al statului și bugetul local: 
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Debitele curente în sumă de 135.552 lei reprezintă obligaţiile bugetare 

aferente lunii septembrie 2019 realizate după depunerea declarațiilor. 

Datoriile cu furnizori  sunt prezentate astfel : 
Furnizori (4011)                                                                                   7.251.36 lei 
Furnizori facturi nesosite (408)                                                             4002,00 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 depreciere creante debitori diversi  
 
           

Capitol creanţe 30.09.2019 

Clienţi - din care: 1.116.932 

     CE Oltenia SA 643.850 
          din care restanţi:  

     Diversi  19.963 
        din care restanţi: 10.910 

     Clienti facturi de intocmit 401.153 
     Clienti incerți 51.966 
           din care restanţi: 37.562 

Alte creante, din care: 291.606 

- Debitori diversi 62.298 
          din care restanţi  43.663 

- Creante fond asigur. sanatate 93.937 
          din care restante 8.313 

- Creante fond asigurari sociale 1.042 

- Creante imobilizate (garantii) 131.342 
                            din care restante: 20.212 

Alte creante cu personalul 187 

Impozit profit de recuperat 2.800 

Ajustari depr creante clienti 28.812 

Ajustari depr creante deb diversi  54.907 

TOTAL 1.324.819 
 
 
 

4.2.1 Creanţele clienţi (contul 411) sunt prezentate astfel:   

Clienti debite (4111) CE Oltenia SA  in suma de 643.850 lei; 
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Clienti debite diversi (4112)                                 10.910,00 lei, din care restanți: 
- Asociatia CS Targu Jiu                                             1.818,00 lei; 

- Anima Speciality Medical Services                          9.092,00 lei; 

Clienți facturi de întocmit (418)                                     =      401.153.14 lei                                  

Soldul de 401.153,14 lei reprezintă prestațiile efectuate în luna septembrie  2019 si 

care  s-au facturat în luna octombrie 2019. 

Clienți incerți (4118)                                                                  51.966,00 lei 

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

insolvență si de faliment: 

- CET Govora                 cu suma de                             23.827,85 lei; 

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

- CS Pandurii Tg-Jiu - competitii sportive  cu suma de      4.983,92 lei; 

- CS Energia Tg-Jiu         cu suma de                                8.750,00 lei; 

Total conturi clienti                                                                  1.116.932,00 lei 

4.2.2. Alte creanțe, din care                                                        291.431,00 lei 

 ″Debitori diversi″ - cont 461 in suma de 62.298,00 lei sunt cuprinse : 

          - raspundere materiala pentru medicamente Tonea             =     16.716 lei 
- Mogoe Valentin  -  ind performata, amb Sacelu               =       3.301 lei 
- Mogoe Valentin  - amenda ANAF                                   =       2.000 lei 
- Mogoe Valentin  - suma achitata in plus                           =       - 418 lei 
- Consiliul de Administratie - amenzi control ANAF          =       5.000 lei  
- UEF Motru - insolventa                                                   =     35.699 lei 
 

 Conturile 267, 43131, 4282, 4312,441                              =  229.133,03 lei   

- cont 267   - garanții de bună execuție                                =  131.342,00 lei 

- cont 4282 - alte creante cu personalul                                =         187,00 lei 

- cont 43131 - concedii medicale suportate de FNUASS      =   93.937,00 lei 

- cont 4312   - asigurari sociale                                             =     1.042,00 lei 

- cont 441-impozit pe profit                                                   =     2.800,03 lei 

În cazul ″garanțiilor de bună execuție″ suma de 131.342,00 lei,  a fost reținută 

de  acționarul  majoritar C.E. Oltenia SA, conform  contractelor  încheiate, din care           
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20.212 lei reprezinta suma restanta. Conform adresei 3575/01.08.2019 emisa catre               

S. CE Oltenia SA (nr.CEO 15937/02.08.2019), s-a solicitat restituirea garantiilor 

restante aferente contractelor incheiate. 

Suma de 93.937 lei reprezintă sume  pe care societatea le are de recuperat de 

la Casa de Sănătate Gorj,  pentru luna  iulie 2013 si  perioada ianuarie - septembrie 

2019,  ca urmare  a indemnizației pentru concediile medicale ce depășesc 5 zile. In 

urma punctajului cu Casa de Asigurari de Sanatate Gorj, la solicitarea Curtii de 

Conturi, s-a constatat o diferenta de 13.181 lei, in sensul in care pentru luna iulie 

2013, comunicarea a fost ,, suma prescrisa,,  , iar pentru luna septembrie  2016 

,,trimis notificari,,. La data prezentei s-a recuperat suma de 4.868 – aferenta lunii 

septembrie 2016, iar pentru suma de 8.313 lei societate este in litigiu cu Casa de 

Sanatate Gorj.  

Pentru suma de 8.313 lei, societatea a constituit ajustari pentru deprecierea 

creantelor conform prevederilor Codului fiscal, in cuantum de 30 %,  in suma de 

2.493,90 lei conform NC26/31.12.2018.    

In luna iulie 2019 s-a facut cererea de chemare in judecata nr. 2731/14.06. 

2019  pentru suma de 8.313 lei, ce reprezinta creanta restanta.  S-a constituit Dosarul 

nr. 1726/95/ 2019. Instanta de judecata  a acordat un prim termen in data de 

16.10.2019, data  la care  Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Admnistrativ si Fiscal, 

a declinat competenta in favoarea sectiei Conflicte de Munca si Asigurari Sociale 

din cadrul Tribunalului Gorj, conform Hotararii nr. 875/2019, fara cale de atac.  

De la inceputul anului si pana in prezent a fost incasata suma de 62.337 lei, 

din care 16.363 lei a fost primita in luna iulie 2019.  

Creanta de 187 lei reprezinta suma rezultata din rectificarile calculelor eronate 

pentru sarbatori legale aferente declaratiilor 112 rectificative ptr lunile martie si 

decembrie 2018 ramasa de recuperat de la salariatii societatii. 

Suma de 1.042 lei reprezinta obligatie bugetara de recuperat aferenta 

conturilor vechi de obligatii ce nu a fost compensata de catre Directia Generala de 

Administrare a Marilor Contribuabili  si este in curs de solutionare.  
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Creanta de 2800,03 lei, reprezinta impozit pe profit platit in functie de 

rezultatul financiar obtinut la 30.06.2019, inregistrata la data de 30.09.2019 ca suma 

platita in avans, ca urmare a inregistrarii unei reduceri a profitului brut in cursul 

celui de-al treilea trimestru. 

Ajustari depreciere creante clienti si debitori diverși, în sumă de 83.719 lei in 

urmatoarea componenta: 

Medicamente   Tonea   Puiu 16,716.00 

UEF MOTRU  26,947.02 

CLUBUL ENERGIA TG-JIU 8,750.00 

CET Govora SA                                 23.827,85 

CS Pandurii Tg-Jiu   4.983,92 

Concedii medicale suportate de FNUASS   2.493,90 

TOTAL 83.718,69 

 TOTAL CREANŢE                                                                     1.324.819,00 lei 

5. Cheltuieli inregistrate in avans (contul 471) :           3.221,50 lei 

Cheltuielile inregistate in avans in suma de 3.221,50 lei reprezinta: 

- taxe locale ce au fost esalonate, ramanand de inclus in cheltuiala 

societatii impozitele si taxele locale aferente  trim. IV 2019, in suma de 2.421,5 lei, 

- prime de asigurare pentru ambulantele societatii in suma de 800 lei. 

6. ALTE PROVIZIOANE   

Conform Hotararii nr.13/20.12.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor               

SC Medserv Min SA, au fost stabilite limitele generale ale remuneratiilor membrilor 

Consiliului de Administratie si Directorului Executiv. Astfel, pentru directorul 

executiv limita generala maxima a componentei variabile anuale a fost stabilita la 

nivelul unei indemnizatii fixe  lunare, respectiv suma de 10.011 lei. 

La aceasta suma s-au adaugat obligatiile societatii (2.25% contributia asiguratorie 

pentru munca in suma de 225 lei si suma de 76 de lei pentru contributia la 

persoanele cu handicap), suma totala fiind de 10.312 lei, suma pentru care s-a 

constituit provizion pentru contractul de mandat. 
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La constituirea provizionului s-a avut in vedere prevederile Actului Costitutiv al 

societatii art.20, lit. m. 

 
7.  MĂSURILE INTREPRINSE DE CONDUCEREA SOCIETĂȚII PENTRU RECUPERAREA   

CREANȚELOR DIN CONTUL DEBITORI DIVERȘI ȘI A ALTOR CREANȚE RESTANTE 

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

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

  pentru Țonea Haralambie Puiu  - cu suma de 16.716,00 lei, ca urmarea a  

Dispoziţiei Obligatorii  nr. 8512/08.12.2005 emise de DGFP Gorj si conform 

Sentinţei Civile nr.6749/12.11.2012 emisă de Tribunalul Tg-Jiu în dosarul                    

nr. 3728/95/2010. Dosarul este în executare la BEJ Enea Marin, iar cererea de 

executare a format dosarul de executare nr.340/E/2013. Societatea a  constituit 

provizioane in suma de 16.716 lei, conform NC 13/31.12.2015. 

 Din creanta de 35.699 lei cu SC UEF Motru (dosar  nr. 7329/95/2015)               

s-au inregistrat ajustari pentru depreciere creante debitori diversi in suma de 26.947 

lei. Prin Planul de reorganizare s-a obtinut suma de 10.805  lei creanta chirografara.  

  In primul an SC UEF Motru a achitat catre SC Medserv Min SA suma de 

1.080,52 lei, ramanand o creanta chirografara de 9.724,65 lei. 

  Prin planul de reorganizare modificat  nr.1372/17.09.2018, s-a esalonat 

aceasta suma chirografara de  9.724,65 lei pe o perioada de 3 ani de zile, respectiv 

anii 2-3-4, astfel: 

- in anul 2  suma de 972,47 lei; 

- in anul 3 suma de 1.458,70 lei; 

- in anul 4 suma de 7.293,49 lei; 

Pana la data de 30.06.2019, respectiv pentru anul 2, a fost virata suma de 972,47 lei. 

In trimestrul III 2019 nu au fost inregistrate operatiuni. 

In luna octombrie 2019, s-a primit suma de 364,67 lei , aferenta anului III conform 

planului de reorganizare. 



10 
 

   Pentru creantele ce  trebuie recuperate de la Mogoe Valentin: 

- 3.301,00 lei, reprezinta indicatori de performanta si cheltuieli ambulanta 

Sacelu. 

La data prezentei suma este pusă în executare silită în Dosarul nr 167/E/2017.  

- 418,00 lei  - sumă achitată de executorul judecătoresc în plus față de suma 

stabilită de instanță urmând, ca la finalizarea recuperării debitelor de la Mogoe 

Valentin, a se face regularizarea cu executorul judecătoresc.  

- 2.000 lei - reprezinta amenda ANAF stabilita prin Procesul Verbal de 

constatare si sanctionare a contraventiilor nr.0074851/13.12.2014 pentru 

nerespectarea OG26/2013, art.13, alin (3).  

 Suma este in executare conform Incheiere nr.3952/06.06.2019 la BEJ                   

Enea M.Marin. 

 Pentru creanta de 5.000 lei - societatea a formulat acțiune pentru 

recuperarea  sumei  in  dosarul nr. 4881/318/2017  ca  urmare  a  Dispoziției 

obligatorii nr. CV3270/09.09.2015 emisa de DGFP Craiova, pentru nerespectarea 

prevederilor art. 51, alin (1), din OUG nr. 109/2011.  

Pentru recuperarea sumei de 5.000 lei, a fost formulata plangere impotriva  

membrilor Consiliului de Administrație.  

Prin Hotarârea  3996/2018/08.06.2018 se respinge exceptia prescriptiei 

răspunderii contraventionale, invocata de pârâti prin întâmpinare, ca inadmisibila. 

Respinge actiunea civilă, ca neîntemeiată. Ia act ca pârâtii nu au solicitat cheltuieli 

de judecată. A fost formulat apel de catre societate in data de 14.12.2018. 

La apelul formulat de catre societate cu termen 03.06.2019,  s-a repus cauza 

pe rol pentru completarea probatorilor. La data de 09.09.2019, s-a amanat cauza 

pana pe data de 07.10.2019 pentru citarea partilor dupa repunerea dosarului pe rol.  

Conform adresei 5015/25.10.19 emisa de cons.jr. Ciobanu Mihaela este 

stipulat termen la 04.11.2019 fata de lipsa de procedura cu intimatul parat fiind 

decedat si pentru ca reprezentantul apelantei reclamante sa indice numele si adresa 

mostenitorilor acesteia in vederea citarii. 
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Pentru creantele aferente contului 4118 "clienti incerti" : 

  Pentru creanta de la S.C.E.T. Govora S.A., SC Medserv Min SA s-a inscris 

la masa credala cu suma de 23.827,85 lei, in calitate de creditor, ce formează dosarul 

nr.1396/90/2016 la Tribunalul Vâlcea, avand ca obiect cererea debitorului 

nr.2522/31.05.2016, art.66 din Legea 85/2014. 

  La data de  18.07.2018 se confirmă planul de reorganizare al debitoarei CET 

Govora SA, plan propus de către administratorul judiciar EURO INSOL SPRL, depus 

la dosar la data de 25 mai 2018 şi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr.11924 din 13 iunie 2018. Dupa parcurgerea  planul de reorganizare al debitoarei 

CET Govora SA, plan afisat pe site-ul societatii la adresa http://cetgovora.ro/plan-de-

reorganizare  la punctul 8 denumit "Distribuirea si tratamentul creantelor", la pagina 

257  se stipuleaza faptul ca "creantele chirografare vor fi reduse la zero si nu vor fi 

achitate conform graficului de plati. Cauza defavorizarii creantelor chirografare cu 

100% este reprezentata de contextul economic aferent perioadei urmatoare, care nu 

permite CET Govora sa obtina un profit care sa permita generarea unui cashflow 

excedentar fata de cel prognozat in planul de reorganizare: costuri majorate ca 

urmare a cresterii pretului la certificatele GES….., etc". Programul de plata a 

creantelor debitoarei CET Govora este prezentata in Anexa 1 afisata la aceeasi adresa 

a societatii.  

   Avand in vedere cele prezentate mai sus,  suma de 23.827,85 lei nu se mai poate 

recupera, fapt pentru care societatea a constituit ajustari pentru depreciere creante 

clienti pentru intreaga suma conform notei contabile nr.20/31.12.2018.   

 Pentru creanta de la Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu 

(4649/95/2016) in suma de 8.750,00 lei,   prin incheierea nr.379/16.10.2017 la 

dosarul 4649/95/2016, a fost admisa cererea administratorului judiciar, 

Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu intrand in procedura de faliment. 

Astfel, in urma intreprinderii demersurilor legale, SC Medserv Min SA a fost 

admis in Tabelul definitiv consolidat nr.22/22.01.2018 al creanțelor împotriva  
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debitorului   Asociația Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu, la poziția 48 cu un procent de 

0,02% din valoarea creantei . 

         Avand in vedere intrarea in faliment a societatii precum si cresterea gradului de 

incertitudine asupra  recuperarii creantei, s-a hotarat constituirea de ajustari pentru 

deprecierea acestei creante clienti in exercitiul financiar 2017 prin                        

NC 17/31.12.2017 cu intreaga suma, respectiv 8.750 lei.   

Conform adresei 5015/25.10.19 emisa de cons.jr. Ciobanu Mihaela este stipulat 

termen de judecata la data de 11.11.2019 pentru intocmirea raportului asupra 

fondurilor si a planului de distribuire. 

 Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu, in suma de 

14.403,84 lei,  la data deschiderii procedurii insolvenţei în temeiul art. 71 din Legea 

85/2014 prin încheierea nr. 60 din data de 19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Gorj, 

Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4036/95/2016   se afla in derulare contractul de 

prestari servicii medicale nr. 29/08.08.2014 avand ca obiect "asistenta medicala de 

medicina sportiva cu asistent medical". 

 La data de 31.12.2018 societatea Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu se afla in 

reorganizare. 

 La masa credala SC Medserv Min SA s-a inscris cu suma de 14.403,84 lei, ce 

reprezinta c/v facturi emise in baza contractului nr.29/08.08.2014.  

 Conform planului de reorganizare modificat cu nr.247/ 26.02.2018, la 

categoria creante chirografare in temeiul art.138, alin.(3), lit.e)  din Legea 85/2014                   

SC Medserv Min SA figureaza cu suma de 14.043,84 lei  mai putin cu 360 lei decat 

suma care a fost inregistrata la masa credala. Pentru aceasta suma s-a notificat 

lichidatorul cu adresa nr.5445/01.10.2018. 

Suma de 14.043,84 lei va fi platita de catre CS Pandurii Tg-Jiu in procent de 100% 

conform planului de reorganizare modificat incepand cu anul 2, astfel: 

- anul 2 cu suma de 421,32 lei; 
- anul 3 cu suma de 983,08 lei; 
- anul 4 cu suma de 12.639,44 lei; 
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Conform adresei 5015 /25.10.19 emisa de cons.jr. Ciobanu Mihaela este 

stipulat termen de judecata la data de 20.11.2019 pentru a se formula aparari de 

trecere la faliment si de cerere de modificare a planului de reorganizare. 

Pana la data prezentei nu s-au efectuat plati catre societate asa cum este 

stipulat in planul de reorganizare.  

 Pentru creanta de la Clubul Sportiv Pandurii Tg-Jiu in suma de     

4.983,92 lei, reprezinta  suma neinscrisa la masa credala din servicii medicale 

prestate  in anul 2016. S-a formulat cerere de repunere in termen nr.704/12.02.2019 

si s-a acordat termen la  27.03.2019. Tribunalul Gorj a acordat un nou termen la 

24.04.2019 pentru observarea inscrisurilor depuse la dosar. S-a depus la Tribunalul 

Gorj contestatia nr.1700 /11.04.2019 de rectificare a tabelului definitiv modificat si 

inscrierea la masa credala a sumei de 5.356,78 lei - compusa din creanta de             

4.983,92 lei  la care s-au adaugat si penalitati in suma de 372,86 lei). Instanta a 

acordat termen pentru data de 19 iunie 2019. La termenul stabilit instanta a amanat 

cauza pentru 23.10.2019. La acest termen conform Sentintei nr. 306/23.10.2019 se 

respinge cererea de repunere in termenul de a formula cerere de creanta formulata de 

SC Medserv Min SA. Se respinge contestatia Medserv  Min SA si contestatia AJFP 

Gorj. Cu apel in 7 zile de la comunicare. 

Tot pentru aceasta creanta, societatea a formulat actiune de raspundere 

patrimoniala pentru neinscrierea sumei de 4.983,92 lei, in prezent, actiunea fiind 

suspendata pana la solutionarea dosarului 4036/95/2016/a42 al Tribunalului Gorj. 

Pentru creanțele ce trebuie recuperate de la clienți diversi : 

 SC Medserv Min SA a formulat somatia de plata nr. 4572/30.09.2019 

pentru suma de 12.195 lei împotriva societății Anima Speciality Medical Services. 

 Pentru suma de 1.818,00 lei ce reprezinta debit restant pentru                 

Asociatia CS  Tg-Jiu, societatea a formulat cerere de emitere a ordonantei de plata la 

Judecatoria  Tg-Jiu nr. 4817/15.10.2019  depusa  pe 16.10.2019. S-a constituit dosarul 

nr. 15824/318/2019 cu termen 31.10.2019. 
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 Suma de 1.236 lei ce reprezinta debit curent pentru ACS Viitorul Pandurii 

Tg-Jiu, a fost achitata in luna octombrie 2019. 

 Pentru suma de 1.858 lei ce reprezinta debit curent pentru Clubul Sportiv 

Pandurii Tg-Jiu, societatea urmeaza sa faca demersuri pentru incasarea acestora. 

 Suma de 953 lei ce reprezinta debit curent pentru Scoala Gimnaziala Telesti, 

a fost achitata in luna octombrie 2019. 

 Suma de 84,67 lei aferenta SC Remat SA, a fost achitata in luna octombrie 

2019. 

8. CALCULUL PRINCIP. INDICATORI EC-FINANCIARI  LA DATA DE 30.09.2019. 

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI 

 
Din   balanţa  de  verificare   incheiată  la  30.09.2019  rezultă urmatorii 

indicatori financiari: 
 
7.1 Indicatori de lichiditate  

 

          - Indicatorul lichidităţii curente (ILC) 
 

                     ILI 2019 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  

1.725.928246.224  = 7,0 ori 

 
- Indicatorul lichidităţii imediate (ILI ) – indicatorul test acid 

                      ILI 2019 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑠𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑖𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  = 

1.725.928−29.519246.224  = 6,9 ori 
 

         7.2. Indicatori de risc 

 

          - Indicatorul gradului de îndatorare (IGI) 

 

                      IGI 2019 = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑢𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑢 × 100 = 02.245.654 = 0 

 
7.3. Indicatori de activitate furnizează informaţii cu privire la:  
 

            - Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (VRdc)  
 

          VRdc2019  = 
𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖  ×  𝑁𝑟. 𝑧𝑖𝑙𝑒 = 

𝟏.𝟏𝟓𝟕.𝟏𝟗𝟒𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟔𝟏𝟐 × 273 zile = 97,9 zile 
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          - Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (VRcf)  

          VRcf2019 = 
𝑆𝑜𝑙𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑜𝑟𝑖𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖  = 𝑁𝑟. 𝑧𝑖𝑙𝑒 = 

𝟐𝟑.𝟖𝟓𝟗𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟔𝟏𝟐  273 zile = 2,2 zile 

 
         -Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale 

                         VRic2019 = 
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 =  𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟔𝟏𝟐𝟕𝟕𝟑.𝟎𝟒𝟏 =4,2 zile 

 
          - Viteza de rotaţie a activelor totale (VRat) 
 

                             VR072019 = 
𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  =  𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟔𝟏𝟐𝟐.𝟓𝟎𝟐.𝟏𝟗𝟎 = 1,3 zile 

 
  7.4.  Indicatori de profitabilitate  
 

          a) Rentabilitatea capitalului angajat (RCa) 

 

RCa2019 =  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑎𝑛𝑧𝑖𝑖 𝑠𝑖 𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑜𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎𝑡  × 100 = 
𝟐𝟑.𝟔𝟔𝟕𝟐.𝟐𝟒𝟓.𝟔𝟓𝟒 × 𝟏𝟎𝟎 = 1,1% 

 

          b) Marja brută din vânzări (MBvz) 

                   MBvz =  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟𝑖𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖  × 100 = 𝟐𝟏𝟒.𝟒𝟒𝟕𝟑.𝟐𝟐𝟓.𝟔𝟏𝟐  × 100=  6,7 % 

 

 
                  DIRECTOR EXECUTIV,            BIROU  FINANCIAR-CONTABIL- RESURSE UMANE                               

                       MOCIOI NICULINA                                 PUPAZAN LILIANA                                                               

                                                                                                                                                                            INTOCMIT,                                 

                                                                                                                                                                      STOLOJANU ION      
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Consiliul de Administraţie 

Nr. 214/28.11.2019 

Comitetul de nominalizare şi remunerare 

 

 
 

RAPORTUL  COMITETULUI DE NOMINALIZARE ŞI 

REMUNERARE AFERENT TRIMESTRULUI III 2019 

 

 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 administraţie ale membrilor Consiliului de Administratie al 

Societatii prevad: 

  
A.Drepturi: 

 
 mandatarul beneficiază de o remuneraţie sub forma unei indemnizații fixe lunare, 

stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, si  de o componenta variabila.  Remuneratia fixa nu poate depăşi de doua ori 
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 
desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel 
de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de 
Institutul National de Statistica la data semnarii actului aditional. 

 componenta variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor  este in cuantum 
de o indemnizatie fixa lunara  si va fi influentata de realizarea indicatorilor  de 

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


 

 
 

performanta financiari si nefinanciari, conform clauzelor specificate in Anexa 1 la 
contract. 

 plata remuneratiei fixe se face o data pe luna, pentru participarea la cel putin o 
sedinta pe luna, indifferent de numarul sedintelor din acea luna. 

 
 beneficiază de o asigurare de răspundere profesională pe cheltuiala societăţii. 

           B.Raspunderi: 

 
 ,,neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate de 

catre oricare dintre partile semnatare ale prezentului Contract de Administratie atrage 
raspunderea partii aflate in culpa’’ 

 ,,mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor asumate 
prin prezentul Contract de Administratie si va acoperi pagubele care au fost astfel provocate; 

 mandatarul raspunde pentru nerespectarea culpabila, fara a se limita la: ....ii) 
de indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in Anexa 1 la prezentul 
Contract de Administratie....’’ 
 

 
           C.Dispoziti finale: 

 
 ,,…..De asemenea, prezentul Contract de Administratie se completeaza cu 

prevederile Legii nr. 31/1990 si O.U.G. nr. 109/2011’’ 
 

 

I.2.  Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie în perioada 

01.01.2019-30.06.2019 

 

 
 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 pentru perioada 01.01.2019 si 
11.02.2019 a fost următoarea: 

 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Tiberiu Mihai Stinga  - membru 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 11.02.2019 si 

07.06.2019 a fost următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Stavaroiu Felicia  - membru 
Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 07.06.2019 si 

30.09.2019 a fost următoarea: 
 Lavinia   Cosneanu - preşedinte  
 Gheorghe  Neaţă - membru  
 Serban Daniela  - membru 

 



 

 
 

            Conform Hotărârilor Adunării  Generale Ordinare a Acţionarilor, reprezentantul 
acţionarului majoritar  a fost mandatat să semneze Contractele de Administrare  cu membrii 
consiliului de administraţie. 

Cheltuiala totală  cu indemnizaţiile Consiliului de Administraţie în perioada 
01.01.2019-30.09.2019 a fost de 58.487 lei  din care: 

 57.200 lei - indemnizaţii   sumă brută  
   1.287 lei - contribuţii la buget  
 La data intocmirii prezentului material, indicatorii de performanta aferenti 

membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019, au fost negociati in data de 
13.09.2018 intre membrii Consiliului de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. si Comisia 
mandatata de actionarul majoritar, iar rezultatele sunt redate in procesul verbal nr. 
558/13.09.2019 al sedintei de negociere. Astfel, prin AGOA din 06/28.09.2018 s-a hotarat   

- Aprobarea indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie al               
S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2019, asa cum au fost negociati prin procesul 
verbal de negociere nr. 558/13.09.2018; 

- Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de administrație ale membrilor 
Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de 
performantă pentru anul 2019.  

Astfel, au fost incheiate acte aditionale la contractele de administratie ale membrilor CA 
cuprinzand indicatori de performanta pentru anul 2019. 
      Gradul de realizare a indicatorilor financiari stabiliti in cadrul indicatorilor cheie de 
performanta –anexa la contractele de mandat  ale membrilor Consiliului de Administratie al 
Societatii,  pentru perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 (in raport cu valorile programate in 
BVC 2019) a fost de 102,90%  (nota nr. 5036/25.10.2019) 
 

 
  
             I.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de 

membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA 

  
Referitor la selectia unui administrator in conformitate cu prevederile OUG 

109/2011 aprobata prin Legea 111/2016  pe postul ramas vacant in urma decesului 

unuia dintre administratori: 

 
In sedinta AGOA din data de 19.07.2017,  in urma votului exprimat de actionari a 

fost numita doamna Stăvăroiu Felicia, în calitatea de membru al Consiliului de 
Administratie la S.C Medserv Min S.A., pe postul rămas vacant ca urmare a decesului unuia 
dintre administratori până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a 
mandatului. 

Prin Hotararea AGOA din data de 06.09.2017, actionarii au aprobat : “declansarea 

procedurii de selectie de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 29 alin. (2) 
din ordonanţa de urgenţă 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, pentru o pozitie de 
membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA ocupata de un administrator  
provizoriu”. 
             Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat  in conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016. 

Avand in vedere timpul necesar pentru desfasurarea procedurii, mandatul 
administratorului provizoriu a fost prelungit cu 2 luni, in sedinta AGOA din data de 
28.11.2017 , in conformitate cu prevederile legii, la solicitarea CNR –ului din cadrul 
Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA. Mandatul a expirat in data de 
27.01.2018, Consiliul de Administratie, in conformitate cu art.1372, alin.(2) din Legea 



 

 
 

societatilor 31/1990 administratorii au convocat de indata AGA pentru data de 27/28.02.2018 
in vederea numirii unui administrator in vederea  completarii numarului de administratori. 

       Datorita faptului ca procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun 

dosar, neexistand astfel candidati, CNR solicita AGOA din 27/28.02.2018  aprobarea 

reluarii  procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al 
S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator  provizoriu. Durata estimata in vederea  
finalizarii acestei proceduri este de  maxim 4 luni de la data declansarii, perioada pentru care 
CNR-UL solicita numirea in AGOA din data de 27/28.02.2018 a unei persoane pe postul  de 
administrator ramas vacant . 

In sedinta AGOA din data de 27.02.2018,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost   numita doamna Stăvăroiu Felicia, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de 
Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii 
de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni 
de la data acceptării în mod expres a mandatului. 

Datorita faptului ca procedura nu s-a putut finaliza intrucat nu a fost depus niciun 

dosar, neexistand astfel candidati, CNR solicita AGOA din 09/10.07.2018: 

  -aprobarea reluarii  procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in 
Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator  provizoriu 
si 

- numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas 
vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

In sedinta AGOA din data de 09.07.2018,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost   numita doamna Stăvăroiu Felicia, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de 
Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii 
de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni 
de la data acceptării în mod expres a mandatului. 

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita de 

23.10.2018 nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati.  
             

Astfel CNR a solicitat: 
-  AGOA din data de 15.11.2018 prima convocare, respectiv 22.11.2018 a doua 

convocare: 
1.Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas 
vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, 
până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

In sedinta AGOA din data de 22.11.2018,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost a numit dl Stinga Tiberiu Mihai, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de 
Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii 
de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni 
de la data acceptării în mod expres a mandatului. De asemenea s-a aprobat incetarea 
mandatului de membru in Consiliul de Administratie cu caracter interimar al doamnei 
Stăvăroiu Felicia. 

- AGOA din data de 29.11.2018 prima convocare, respectiv 05.12.2018 a doua 
convocare, aprobarea reluarii  procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul 
de Administratie al S.C. Medserv Min S.A. 



 

 
 

In sedinta AGOA din data de 29.11.2018,  in urma votului exprimat de actionari s-a 
aprobat “demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in 
conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 
111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min 
S.A.’’ 

Din rezoluția nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul National al Registrului 
Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj, a rezultat 
imposibilitatea inregistrarii mentiunilor din HAGA nr. 10/22.11.2018 cu privire la numirea 
administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie la S.C. Medserv Min S.A.. 

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a supus spre aprobare Adunarii 

Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 
11.02.2019: 

1. Revocare mandat membru  provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe 
postul rămas vacant prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 
10 din 22.11.2018, urmare a Rezoluției nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul 
National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă 
Tribunalul Gorj. 

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas 
vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

In sedinta AGOA din data de 11.02.2019,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost   numita doamna Stăvăroiu Felicia, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de 
Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii 
de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni 
de la data acceptării în mod expres a mandatului.     

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, 

respectiv 01.03.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati. 

Astfel CNR a solicitat AGOA din data de 22/29.04.2019 aprobarea reluarii  

procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. 
Medserv Min S.A. 

In sedinta AGOA din data de 22.04.2019,  in urma votului exprimat de actionari s-a 
aprobat “demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in 
conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 
111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min 
S.A.’’  Data estimativa  pentru intocmirea si transmiterea de catre CNR a raportului cu 
propunerile pentru numirile finale este 18.09.2019. 

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a supus spre aprobare Adunarii 

Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 
07.06.2019: 

1. Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul 
rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG                       
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas 

vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 

 
 

In sedinta AGOA din data de 07.06.2019,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost   numita doamna Serban Daniela, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de 
Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii 
de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni 
de la data acceptării în mod expres a mandatului.     

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, 

respectiv 15.07.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati. 
Astfel CNR a solicitat AGOA din data de 29.08.2019 aprobarea reluarii  

procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. 
Medserv Min S.A. 

In sedinta AGOA din data de 29.08.2019,  in urma votului exprimat de actionari s-a 
aprobat “demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in 
conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 
111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min 
S.A.’’ . Data estimativa  pentru intocmirea si transmiterea de catre CNR a raportului cu 
propunerile pentru numirile finale este 29.11.2019. 

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a supus spre aprobare Adunarii 

Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 
14/17.10.2019: 

1. Revocare mandat membru  provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe 
postul rămas vacant prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 
din 07.06.2019. 

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas 
vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

In sedinta AGOA din data de 14.10.2019,  in urma votului exprimat de actionari a 
fost   numita doamna Serban Daniela, în calitatea de administrator provizoriu, în 
Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la 
finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.     

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, 

respectiv 31.10.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati.  
Avand in vedere ca mandatul actualilor membri CA inceteaza  la 01.02.2020, CNR a 

solicitat AGOA din data de 28/31.10.2019 aprobarea declanșării procedurii de selecție a 
membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

In sedinta AGOA din data de 31.10.2019,  in urma votului exprimat de actionari s-a 
aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 
SC Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011. 

 

 
II . Directorul Executiv  

 

 

II.1. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru directorul 
executiv. 
           

Acestea sunt precizate in prevederile din Contractul de mandat incheiat pentru 

directorul executiv, dupa caz. 
 

II.2. Remunerarea directorului executiv in perioada 01.01.2019-30.09.2019 



 

 
 

 

În perioada 01.01.2019-30.09.2019, funcţia de Director Executiv al S.C. Medserv Min  
S.A. a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina 

          Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2019-
30.06.2019 a fost de 101.976  lei  din care: 

 99.000 lei - indemnizaţie  brută 
   2.976 lei - contribuţii la buget. 

         Raportul privind executia Contractului de Mandat nr. 119/2524/29.05.2018 al 
Directorului Executiv , este inregistrat sub nr. 5014/24.10.2019 – anexa la prezentul material. 
          Gradul de realizare a indicatorilor financiari stabiliti in cadrul indicatorilor cheie de 
performanta –anexa la contractul de mandat  al Directorului Executiv al Societatii, pentru 
perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 (in raport cu valorile programate in BVC 2019) a fost de 
104,70%  (nota nr. 5035/25.10.2019) 
 
 
 II.3 Desfasurarea procedurii de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de 

director executiv al SC Medserv Min SA 

 
   
In data de 27.01.2018, prin HAGA nr. 3 s-a hotarat” Consiliul de Administratie (CA) 
aproba declansarea unei noi proceduri de selectie in vederea ocuparii pozitiei vacante de 
director executiv al SC Medserv Min SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile şi completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.” 

          Procedura de selectie a fost declansata si s-a desfasurat  in conformitate cu prevederile 
OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 722/2016. In urma finalizarii 
procedurii, CNR – ul a informat CA ca singurul candidat – d-na Mocioi Niculina a fost admis 
in vederea recomandarii pentru functia de Director Executiv. In conformitate cu HCA 

nr.13/14.05.2018, Consiliul de Administratie ia act de raportul inaintat ca urmare a finalizarii 
procedurii de selectie a directorului executiv organizata si desfasurata in baza OUG 109/2011 
cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare 
(C.N.R.) din cadrul CA si la recomandarea C.N.R.: 
 
         ,,hotaraste numirea in functie de director executiv al SC Medserv Min SA a d-nei 
Mocioi Niculina  incepand cu data de 01.06.2018 pentru o perioada a mandatului pana la 
01.02.2020 cand inceteaza mandatul administratorilor in functie , cu posibilitatea 
prelungirii acestuia pana la patru ani de catre noul Consiliu de Administratie, cu 
respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 
aprobată prin Legea nr. 111/2016, si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 aprobate prin HG 722/2016’’. 

 La data intocmirii prezentului material precizam: contractul de mandat nr. 
2524/29.05.2018 al Directorului Executiv – d-na Mocioi Niculina a fost stabilit in 
conformitate cu OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 si HG 722/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin care s-a stabilit ca remuneratia este formata dintr-
o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, pentru aceasta din urma prin H 
AGOA nr. 6 din 28.09.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari 
aferenti membrilor Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv la S.C. Medserv 
Min S.A., conform procesului verbal de negociere nr. 558/13.09.2018.  
              Prin H AGOA nr. 13/20.12.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor SC Medserv 
Min S.A. au fost stabilite limitele generale ale remuneratiilor membrilor Consiliului de 
Administratie si Directorului Executiv, iar prin  (i) H AGOA nr. 3/22.04.2019 a Adunarii 
Generale a Actionarilor SC Medserv Min S.A. s-a stabilit cuantumul anual al componentei  
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