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Nr. 2388/11.05.2017 
 
 

Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, 
cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu 

o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I 2016, în conformitate 

cu OUG nr. 109/2011, art.52, alin(1) 

 

În conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1) ,,Consiliul de administrație sau, după 

caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a 

acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori 

directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, 
cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin 

punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și 

semnificative în legătură cu acele tranzacții’’, societatea nu are tranzacții cu administratorii ori 
directorii, cu angajații, ci doar cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate 
controlata de aceștia. 

Perioada  tranzacțiilor 01.01.2017-31.03.2017. În această perioada au fost încheiate următoarele 
tranzacții: 

1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii 
nr.4017/CEOSM/30.12.2015,  Act Adițional nr. 2/29.12.2016 și Act Adițional nr.3/30.01.2017; 

- obiectul contractului:  asistență medicală   continuă și de urgență ( cu medic și asistent 
medical) la nivelul cabinetelor și punctelor sanitare în program normal de desfășurare a 
activității subunităților, asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar, 
asistență de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic;     

- durata contract: 01.01.2016 – 28.03.2017 ; 
- valoare contract : 4.241.355,44 lei; 
- garanție de bună execuție: 5% din valoarea contractului. 
 

2. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii 
nr.687/CEOSM/01.03.2017 

- obiectul contractului:  asistență medicală   continuă și de urgență ( cu medic și asistent 
medical) la nivelul cabinetelor și punctelor sanitare în program normal de desfășurare a 
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activității subunităților, asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar, 
asistență de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic;     

- durata contract: 01.03.2017 – 31.01.2018 ; 
- valoare contract : 3.684.988,11 lei; 
- garanție de bună execuție: 5% din valoarea contractului. 

  

3.Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr. 
129/CEOSE/15.01.2015  

- obiectul contractului:   servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii  
pentru personalul din cadrul  în SE Rovinari; 

- durata contract:  15.02.2015-28.02.2017; 
- valoare contract: 10.225,20lei; 

 
4. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Contract sectorial de servicii  de medicina 

muncii nr. 405/CEOSE/06.02.2017; 
- obiectul contractului:   servicii de medicina muncii cu specialist de medicina muncii  
pentru personalul din cadrul  în SE Rovinari; 

- durata contract:  06.02.2017-28.02.2018; 
- valoare contract: 10.085,94lei; 
- garanție de bună execuție:  5 % din valoarea contractului. 

 
5.Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu- Contract nr.41/15.10.2014, prelungit cu Actul Adițional nr. 
67/30.04.2015 și Act Adițional nr. 11/28.04.2016  

- obiectul contractului: servicii de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanțe 
de tip B2;     
- durata contract: 15.10.2015 – 28.04.2017, prelungite prin Acte Adiționale; 
- prețul contractului: 350 lei /solicitare .  
 

6.Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu - Contract nr.30/08.08.2014, prelungit prin Act 

Adițional nr. 1/ 06.08.2015 și Act Adițional nr. 2/07.08.2016  
- obiectul contractului - servicii de urgență prespitalicească și transport sanitar cu ambulanțe 

de tip B2; 
- durata contract 08.08.2014- 08.08.2015, prelungit  durata prin Act Adițional 
nr.1/06.08.2015 până la data de 06.08.2016, respectiv 06.08.2017;  
- preț contract 561,14 lei/ 3 ore ( tarif cu asistent , ambulanțier, medic) și 411,21 lei/3 ore( 
tarif asistent și ambulanțier). 
 

  Director executiv,                                                  Contabil șef, 
Rușet  Ion                                                                    Viașu  Dan  
 
                                       
                                                                          Întocmit, 
                                                                    Pupăzan Liliana 

 


