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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 31.03.2022 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 31.03.2022 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 %. 
  

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; 
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  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 01.01.2022 – 31.03.2022, 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 Dolj şi Mehedinţi, fiind structurată şi 
organizată teritorial în funcţie de beneficiari. 

1.3 . Prezentarea activelor societăţii 
Societatea deţine la data de 31.03.2022 în patrimoniu următoarele active: 

a. Active imobilizate                      1.065.332 lei 

- Imobilizări necorporale                          0 lei  

- Imobilizări corporale               1.065.332  lei 

                   b. Active circulante                          1.475.524  lei 

 - Stocuri                                          46.203  lei  

 - Casă şi conturi la bănci              460.921  lei 

 - Creanţe                                       968.400  lei   

1.4. Resurse Umane 

Numărul de salariaţi, inclusiv cu director executiv și contabil șef la  data de 
31.03.2022, în cadrul SC Medserv Min SA era de 97 persoane, din care: 

1. Cu contract de mandat  - 2 persoane (director și contabil șef); 
2. Cu contract individual de muncă, personal existent în plată - 91 de persoane, din 

care 2 persoane de conducere (medic director adjunct și director adjunct); 
3. Cu contract individual de muncă suspendat - 4 persoane ; 

           Evoluţia numărului total de salariaţi cu contract individual de munca și contract de 
mandat pe perioada cumulata  de la  01.01.2022 la 31.03.2022, respectiv de la 92 la 97 
salariati se justifica astfel: 5 salariati plecati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, 
6 salariati angajati avand contract de munca  pe perioada determinata, 1 salariat angajat pe 
perioada nedeterminata și 3 salariați cu contract individual de muncă suspendat; 
          Evoluţia numărului mediu de salariaţi aflaţi în activitate  pe perioada cumulata de la 
01.01.2022 la 31.03.2022, respectiv de la 86 salariaţi la 86 salariati a rămas neschimbat fiind 
influentat: 
 - de venirea a 7 salariati; 
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 - de concediile medicale suportate din FNUASS si suportate de societate; 
           -  de plecarea a 5 salariati; 

A. 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 
31.03.2022 

Ponderea în 
total personal 

(%) 

1 
 

Personal de conducere 
 

nr. pers.  
 

4 
 

4,12 
 

2 Personal Tesa  + operativ sediu 
nr. pers 

 
13         13,41 

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

nr. pers 
 

76 78,35 

4 
Contract de munca suspendat, 
salariati plecati, detasati. 

nr. pers. 4 4,12 

  Total   97 100 
 

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

nivelul S.C  Medserv Min S.A. în  perioada 01.01.2022-31.03.2022 situaţia se prezintă astfel: 

                     Mii lei 

Venituri din 
exploatare 

Număr 
mediu 
personal Fond salarii 

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

Productivita
tea muncii 

P R P R P R P R P R 
1.168 1.241 88 86 902 934 3418 3633 13 15 

                                                                                                                        
 

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, nu au fost modificări în componenţa Consiliului 
de Administraţie  faţă de sfârşitul anului 2021, dupa cum urmeaza:  

Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 01.01.2022 si 
31.03.2022 a fost următoarea: 

 Popescu Georgiana - membru 
 Mergea Florin - preşedinte 
 Mișcodan Florin-Constantin - membru 

 
 2.2. Acte de numire/revocare emise de către Adunarea Generală a Acţionarilor 
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 Doamna Popescu Georgiana - urmare a definitivarii procesului de selectie a 
membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numită  membru în  Consiliul de 
Administraţie al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021 a fost 
numită președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA în urma încetării 
mandatului de președinte în Consiliul de Administrație a d-lui Mergea Florin.   

 Domnul Mergea Florin -  urmare a definitivarii procesului de selectie a membrilor 
Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit  membru și președinte în  Consiliul de 
Administraţie al S.C. Medserv Min S.A iar prin Hotararea AGA nr.3 din 25.05.2021  a 
renunțat la calitatea de președinte CA. 

 Domnul Mișcodan Florin-Constantin urmare a definitivarii procesului de selectie a 
membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, prin Hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 02.12.2020 a fost numit  membru în  Consiliul de 
Administraţie al S.C. Medserv Min S.A,  

Astfel, componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii pentru perioada 
01.01.2022 - 31.03.2022 a fost următoarea: 

 Popescu Georgiana - preşedinte 
 Mergea Florin  - membru 
 Mișcodan Florin - Constantin - membru 

 
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: Popescu 
Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin. 
         - Comitetul de audit, in urmatoarea componenta:  Popescu Georgiana și Mergea Florin; 

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 01.01.2022-
31.03.2022 a fost stabilită in precedent, respectiv prin hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 6 din data de 23.06.2021, respectiv: Popescu Georgiana si Mișcodan Florin-Constantin. 
           Comitetul de audit a fost constituit în cadrul Consiliului de Administraţie, iar 
componenta Comitetului de Audit, a fost  stabilită prin hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 6 din data de 23.06.2021, astfel: Popescu Georgiana si Mergea Florin; 



7 
 

Pana la 31.03.2022 supravegherea gestiunii societatii s-a  efectuat de catre conducere 
prin actiunile de control intern desfasurate si prin exercitarea vizei de control financiar 
preventiv asupra documentelor.  

 
3. Planul de investiţii 
Programul de aprovizionare si investiţii pe anul 2022 a fost avizat de Consiliul de 

Administraţie conform Hotararii CA nr.2/31.01.2022. 

În ceea ce priveşte programul de aprovizionare si investitii  la nivelul S.C. Medserv Min SA 

în anul 2022, au fost prevazute investitii in suma de 149 mii lei. In perioada              

01.01 - 31.03.2022 nu au fost efectuate investiții de către societate. 

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 01.01.2022-

31.03.2022, se prezintă tabelar astfel: 
 

Nr. crt. Data şedinţei Numărul hotărârii Consiliului de 

Administraţie1 14.01.2022 Hotărârea nr. 1/14.01.2022 
2 31.01.2022 Hotărârea nr. 2/31.01.2022 
3 15.02.2022 Hotărârea nr. 3/15.02.2022 
4 28.02.2022 Hotărârea nr. 4/28.02.2022 
5 31.03.2022 Hotărârea nr. 5/31.03.2022 

  

Astfel, membrii Consiliului de Administraţie s-au întrunit în  perioada 01.01.2022-
31.03.2022 pentru  un număr de 5 şedinţe, în cadrul cărora au adoptat hotărârile mai sus 
mentionate. 

 
5. Rezultatele activităţii  financiare 

           5.1.Rezultatele activităţii  economico -financiare pentru perioada 01.01.2022-

31.03.2022  

 
       SC Medserv Min SA a respectat prevederile OG26/2013, respectiv: 
- incadrarea in indicatorii totali prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli ai anului 

2022 pe trimestru I;  
- respectarea art 10, alin.(1) din ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici, respectiv "in cazul în care se înregistrează 
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale 
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de 

eficienţă aprobaţi"; 
 Cresterea cheltuielilor peste nivelul de 1/12 din cheltuielile aprobate ale anului 

precedent a fost determinata de cresterile explozive de preturi la  carburanti, energie, gaze 
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precum si de majorarea salariului minim cu un procent de peste 10% fata de salariul minim 
al anului 2021. 

       La data de 31.03.2022, gradul de realizare al principalilor indicatori / rezultatul 
activităţii financiare desfasurate sub responsabilitatea Directorului Executiv comparativ cu 
sumele prevazute in BVC 2022, se prezintă astfel:           
 

Nr. 
Crt  Denumire indicatori  Programat  

trim I 2022 
Realizat   

trim I  2022 % 

1 Venituri totale  1168 1241 106,2 
     - venituri totale din exploatare  din care 1168 1241 106,2 
        din  servicii prestate 1165 1241 106,5 
     -  alte venituri din exploatare 3 0 0 
      - venituri  financiare 0 0 0 
2 Cheltuieli totale 1167 1240 106,2 
    - cheltuieli de exploatare 1167 1240 106,2 
        * chelt. cu bunuri si servicii 86 129 149,6 
        * chelt. cu impozite si taxe 4 3 85,5 
        * chelt. cu personalul 1038 1069 103,0 
        * alte chelt. de exploatare 39 39 100,0 
   - cheltuieli  financiare 0 0 0 
3 Rezultatul brut 1 1,6 160,0 

4 Impozit pe profit 0,2 0,3 154,5 

5 Rezultatul net 0,8 1,3 162,5 

 

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligaţiilor de plată  

Indicator Formula de calcul 
Valoare 

31.03.2021 
Valoare 

31.03.2022 
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 5,0 4,7 

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 8,7 8,1 

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 84,4 62,8 

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 4,2 4,8 

indica nr. de zile in care se 
platesc furnizorii 
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*Nota: La 31.03.2022 societatea nu inregistreaza Datorii pe termen mediu si lung 

5.2. BILANŢUL 

Activele imobilizate au înregistrat o scădere la 31.03.2022 faţă de 31.03.2021 cu                  
21 mii lei ca urmare a faptului că amortismentul  a fost mai mare decât valoarea investitiilor  
efectuate în anul 2021. 
 Activele circulante au scăzut cu 1 mie lei la 31.03.2022 faţă de 31.03.2021,   

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 31.03.2022 faţă 
de 31.03.2021, situaţia se prezintă astfel:  
                      Mii lei 

Indicatori - mii lei- 31.03.2021 31.03.2022 % 

0 1 2 3=2/1 

Active imobilizate 

Imobilizari corporale 1.086 1.065 98,1% 

Imobilizari necorporale 0 0 0 

Imobilizari in curs 0 0 0 

Total 1.086 1.065 98,1% 

Active circulante 

Stocuri 34 46 135,3% 
Creante 1.161 969 83,5% 

Investitii pe termen scurt 0 0  

Casa si conturi la banci 281 461 164,1% 
Total 1.476 1.475 99,9% 

Cheltuieli in avans 13 15 115,4% 

ACTIVE TOTALE 2.575 2.556 99,3% 

Datorii pe termen lung 

Imprumuturi 0 0 % 

Alte datorii 0 0 % 

Total 0 0 % 

Datorii pe termen scurt    

Imprumuturi 0 0 0% 

Alte datorii 296 316 106,8% 
Total 296 316 106,8% 
Datorii totale 296 316 106,8% 

Provizioane 0 0 0 

Capitaluri proprii 2.279 2.240 98,3% 

PASIVE TOTALE 2.575 2.556 99,3% 
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Astfel, nota de informare privind situatia economico-financiara a SC Medserv Min 
S.A in perioada 01.01 - 31.03.2022, inregistrata cu nr. 2410/24.05.2022 intocmita si semnata, 
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 - 31.03.2022, 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 – 31.03.2022 versus 31.03.2021  

Specificaţie     Sold la 31.03.2021   Sold la 31.03.2022 

Total (lei),  din care:   1.161.409 968.400 

- Furnizori-debitori 0 0 

- Clienti 1.018.221 892.593 
 

- Alte creante comerciale (garantii) 129.420 44.214 

- Ajustari  depreciere   debitori  -52.413 -52.413 

- Ajustari  depreciere   creante clienti  -5.953 -545 

- Debitori diversi 52.825 51.551 

- Creante   fond asig.sanatate 18.828 28.478 

- Impozit pe profit de recuperat    0 4.522 

  -Creanta fond asig.sociale 0 0 

- Alte creante cu personalul 481 0 
In cele ce urmeaza este prezentata evolutia pozitiva a creantelor restante (brute) in 

perioada 01.01-31.03.2022, generate de neincasarea acestora in termenul de scadenta. Pentru 
creantele enumerate mai jos  sunt constituite ajustări, acestea neinfluentand cash-flow-ul 
societatii. 

 La aceasta data, mentionam ca societatea nu inregistreaza plati restante la Bugetul 
statului si Bugetul asigurarilor sociale de stat. 

 
            Evolutia creantelor restante (brute) in perioada 01.01-31.03.2022 
                                                                                                                                  Mii lei 

Explicatie Sold ian. Sold la febr. Sold la martie Prevederi   

Creante restante  57 69 69 0 
- de la operatori cu capital de stat  28 27 27 0 
- de la operatori cu capital privat 29 42 42 0 

6. Execuţia Contractului de Mandat a directorului executiv 

           In conformitate cu HCA nr 3/27.01.2020,  urmare a  discutarii Raportului de activitate 
al directorului executiv SC Medserv Min SA  pentru activitatea desfasurata in perioada de 
mandat 01.02.2018- 31.05.2018 - mandat interimar, 01.06.2018 - 31.12.2019 selecție OUG 
109/2011 Consiliul de Administratie a hotarat : 
         - aproba prelungirea duratei mandatului Directorului Executiv al SC Medserv Min 
SA  doamna Mocioi Niculina pana la data de 31.05.2022; 
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         - aproba forma si continutul actului aditional la contractul de mandat                   
nr. 2524/29.05.2018 

Astfel, in perioada 01.01.2022-31.03.2022, funcţia de Director Executiv al                        
SC Medserv Min  SA a fost deţinută de d-na Mocioi Niculina 
           Cheltuiala totală cu indemnizaţia Directorului executiv în perioada 01.01.2022-
31.03.2022 a fost de 41.128  lei  din care: 

 39.924 lei - indemnizaţie  brută 
   1.204 lei - contribuţii la buget. 

 
7. Execuţia Contractului de Mandat a contabilului șef 

 
     Contractul de mandat nr. 144/15.09.2021 al Contabilului Șef - d-na Ioniță Natalia a 

fost stabilit in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 10 din 06.09.2021, adoptata in 
temeiul Actului Constitutiv al societăţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea 

societăţilor comerciale”), cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (“O.U.G. nr.109/2011”) şi ale Noului Cod 

Civil.  
     Tot prin Hotararea CA nr. 10 din 06.09.2021 a fost stabilită remuneratia  contabilului 

șef formata dintr-o indemnizatie fixa lunara în cuantul de 6.840 lei,.  
     Conform Hotararii CA nr.1/14.01.2022  a fost aprobată prelungirea pentru o perioadă 

de 2 luni de zile a Contractului de Mandat al doamnei Ioniță Natalia numită contabil șef cu 
caracter provizoriu la SC Medserv Min SA prin HCA nr. 10/06.09.2021. 

     Prin Hotararea CA nr.3/15.02.2022 a fost aprobată numirea pentru o perioadă de 2 ani 
de zile a d-nei Ioniță Natalia în funcția de contabil șef  al SC Medserv Min SA începând cu 
data de 15.02.2022.  

     În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.3 din 15.02.2022, adoptată în temeiul 
Actului Constitutiv al societăţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare (“Legea 

societăţilor comerciale”), ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (“O.U.G. nr.109/2011”) şi ale Noului Cod 
Civil, a fost aprobat contractul de mandat nr.30/15.02.2022 încheiat pe o perioadă de 2 (doi) 
ani de zile de la data adoptării hotărârii, respectiv de la data de 15 februarie 2022 

    De asemenea, a fost aprobat forma și conținutul contractului de mandat                   
nr. 30/15.02.2022 fiind însușit de către persoana desemnată în funcția de contabil șef. 

    Remuneratia  contabilului șef a rămas aceiași, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa 
lunara în cuantul de 6.840 lei; 
           Cheltuiala totală cu indemnizaţia Contabilului Șef în perioada 01.01.2022-31.03.2022 
a fost de 21.278  lei,  din care: 

 20.520 lei - indemnizaţie  brută 
      758 lei - contribuţii la buget. 

 
8. Supravegherea gestiunii societăţii 

În trimestrul I 2022, supravegherea gestiunii societatii s-a efectuat de catre reprezentanții 
compartimentelor de audit intern,  control intern managerial și control financiar de gestiune 
prin Raporturile nr. 1492/31.03.2022, nr.1789/21.04.2022 si nr.1485/31.03.2022 și de catre 
conducere prin exercitarea vizei de control financiar preventiv asupra documentelor.  




