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      Cont fiscal:   14814475;  

      Nr.reg.com. : J18/299/2002 

      Cont:             RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149 

      Adresa:          Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj  

     Telefon/fax:   0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 - 221162 

 
   Nr. 3738/31.07.2015 

 

 

 

 NOTĂ  DE  INFORMARE  

 privind  tranzactiile  cu  administratorii  ori  directorii,  cu angajații, cu actionarii 

care detin controlul asupra  societătii  sau  cu  o societatea  controlată de acestia, 

pentru semestrul I 2015, in conformitate cu OUG nr. 109/2011, art.52, alin (1)   

 

In conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1) ,,Consiliul de 

administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul 

primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra 

oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului 

de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul 

asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia 

actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in 

legatura cu acele tranzactii’’, societatea nu are tranzactii cu administratorii ori 

directorii, cu angajatii, ci doar cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o 

societate controlata de acestia, astfel: 

 

           1. S. CE  Oltenia S.A.- Contract de prestari servicii nr.7/CEOSM/05.01.2015  

- descrierea contractului: 

 asistenta medicala  continua  si de urgenta (cu medic si asistent                    

medical) la nivelul cabinetelor medicale si punctelor sanitare ; 

 asistenta medical de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar; 

 asistenta de medicina muncii si efectuarea control medical  periodic; 

- durata contract 01.01.2015-31.12.2015; 

- valoare contract = 4.306.122,59 lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 
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2. S.CE Oltenia S.A.- Act Aditional nr.1 la Contractul nr.7/CEOSM/05.01.2015 

pentru CRPFM Sacelu; 

  - durata actului aditional 3 luni – iulie, august, septembrie 2015; 

  - valoare: de la 20.000,00 lei/ luna, la 25.276,19 lei/ luna; datorita faptului ca                        

s-a suplimentat nr. de asistenti de la 6 la 8 si a prestarii serviciului de la5 zile la 7 zile; 

 

3.  S. CE Oltenia S.A. - Contract de prestari servicii nr. 56/CEOSE/14.01.2015 

- descrierea contractului: servicii de asistenta medicala continua si de urgenta 

(cu medic si doi asistenti medicali) la nivelul cabinetul medical propriu, in program 

normal de desfasurare a activitatii in SE Rovinari. 

 - durata contract 01.01.2015 – 31.12.2015; 

 - valoare contract = 115.155 lei; 

 - garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

 

4. S. CE Oltenia S.A. - Contract de prestari servicii  nr 480/CEOSE/11.02.2015; 

- descrierea contractului:servicii de examinare medicala a personalului, pentru 

SE Isalnita; 

- durata contract 11.02.2015 - 31.12.2015; 

- valoare contract = 39.377.45  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

 

5.  S. CE Oltenia S.A. - Contract de prestari servicii nr. 619/CEOSE/26.02.2015; 

- descrierea contractului: servicii de medicina muncii – medic de medicina                       

muncii la SE Rovinari; -  pentru lucratorii din cadrul SE Rovinari;  

- durata contract 26.02.2015 – 28.02.2016 ; 

- valoare contract = 11.100  lei (8.100 lei pentru fisa de aptitudine si 3.000 lei 

consultanta de specialitate); 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

 

6.  S. CE Oltenia S.A. - Contract de prestari servicii nr. 1458/CEOSE/14.05.2015; 

- descrierea contractului: servicii medicale- control medical periodic  pentru                 

SE Craiova II;  

- durata contract 14.05.2015 – 31.12.2015 ; 

- valoare contract = 30.290,90  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

 

7.  S.CE.Oltenia S.A. - Contract de prestari servicii nr. 2511/CEOSE/26.11.2014; 

            - descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii de asistență 

medicală și recuperare medicală cu kinetoterapeut și asistent medical pentru lucrătorii 

din cadrul CE Oltenia SA la prețul de 12.328,14 lei/lună și servicii de medicina muncii 

și efectuarea controlului medical periodic pentru lucrătorii ce urmează a-și desfășura 

activitatea ca agent de securitate la prețul de 20.183,90 lei/serviciu;  
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- durata contract 26.11.2014 – 31.01.2015 ; 

- valoare contract = 44.840,18  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 

 

8 .S. CE Oltenia S.A. - Contract de comodat nr. 552/DM/02.09.2013 prelungit cu 

Actul Adițional nr. 1796/CEOSM/19.09.2014;  

- obiectul contractului il constituie folosinta de catre comodatar a spatiilor unde se 

desfasoara activitatea de asistenta medicala, situate în incinta sediilor administrative ale 

subunităților CE Oltenia S.A. – in calitate de comodant; 

- durata contract: pe durata contract nr 552/DM/02.09.2013, pana la 02.09.2014 

prelungită cu Actul Adițional 1796/CEOSM/19.09.2014 până la data de 03.09.2015; 

- valoare contract = 0 lei; 

 

9. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu - Asistenta medicala de medicina   

sportiva - Contract nr.29/08.08.2014,  

- durata contract 08.08.2014 - 08.08.2015 

- prețul contractului : 2.412,26 lei/lună 

 

10. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu - Servicii de urgență                                  

prespitalicească și transport sanitar cu 2 ambulanțe de tip B2 - Contract 

nr.30/08.08.2014;  

- durata contract 08.08.2014- 08.08.2015 

- valoare contract: pentru 3 ore stat la dispozitie 561,14 lei cu medic si 411,21 lei 

fara medic; 

 

11. Clubul Sportiv Energia Rovinari - contract prestări servicii de asistență     

medicală de urgență și transport sanitar nr. 10/01.05.2014 pentru competițiile sportive 

organizate și planificate de către C.S. Energia Rovinari. 

Durata contractului: 01.05.2014 - 01.05.2015; prelungit cu Act Aditional                      

nr. 67/30.04.2015 pina la data de 02.05.2016 

- valoare contract: 350,00 lei/solicitare; 

 

 

 

 Director executiv,                              Compartiment financiar –contabilitate, 

POP Gavrilă                                                PĂUNESCU Liviu 

 

                                                                             Întocmit, 

                                                                          Stolojanu Ion  


