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Nr. 5120/22.10./2015 

 

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 III 2015, în conformitate cu OUG 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 legatură cu acele tranzacții’’, 
societatea nu are tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, ci doar cu 
acționarii care dețin controlul asupra societ ții sau cu o societate controlat  de aceștia, 
astfel: 

1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii 

nr.7/CEOSM/05.01.2015; 

- obiectul contractului:  asistenț ă medical ă   continu ă șiă deă urgenț ă (ă cuă medică șiă
asistent medical)ă laă nivelulă cabineteloră șiă puncteloră sanitareă înă programănormală deă
desf șurareăaăactivit țiiă subunit ților,ăasistenț ămedical ădeăurgenț ăprespitaliceasc ă
șiă transportă sanitar,ă asistenț ă deă medicinaă munciiă șiă efectuareaă controluluiă medicală
periodic;     

- durata contract: 05.01.2015 – 31.12.2015 ; 
- valoare contract : 4.306.122,59 lei; 
- garanție de bun  execuție: 5% din valoarea contractului. 
 

2. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii nr. 

56/CEOSE/14.01.2015; 
- obiectul contractului:   serviciiă deă asistenț ă medical ă continu ă șiă deă urgenț (ă cuă
medică șiă doiă asistențiă medicali)ă laă nivelulă cabinetuluiă medicală propriu,ă înă programă
normalădeădesf șurareăaăactivit țiiăînăSEăRovinari; 

- durata contract:  31.12.2015; 
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- valoare contract: 115.155 lei; 
- garanțieădeăbun ăexecuție:  5 % din valoarea contractului. 

 
3.Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr. 
480/CEOSE/11.02.2015  

- obiectul  contractului:  serviciiă deă examinareă medical ă aă personalului, pentru 
SucursalaăElectrocentraleăIșalnițaă;  

  - valoare contract: 39.377,45 lei; 
  - durata contract : 31.12.2015; 
  - garanțieădeăbun ăexecuție:ăă5ă%ădinăvaloareaăcontractului. 
 

4. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr. 

619/CEOSE/26.02.2015  

- obiectul  contractului: servicii de medicina muncii- medic de medicina muncii la 
S.E. Rovinari ;  

  - valoare contract: 11.100 lei; 
  - durata contract : 28.02.2016; 
  - garanțieădeăbun ăexecuție:ăă5ă%ădinăvaloareaăcontractului. 
 

5.  Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.- Contract de prestări servicii nr. 
1458/CEOSE/14.05.2015  

 - obiectul contractului: servicii medicale: control medical periodic, pentru Sucursala 
Electrocentrale Craiova II ;  

  - valoare contract: 30.290,90 lei; 
  - durata contract : 31.01.2016; 
  - garanțieădeăbun ăexecuție:ăă5ă%ădinăvaloareaăcontractului. 
 

6. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Contract de prestări servicii nr. 
2368/CEOSE/06.08.2015   

- obiectul  contractului: servicii medicale de medicina muncii– controlul periodic al 
periodicăăalăsalariațilorădinăcadrulăSEăRovinariășiăSEăTurceni;  

  - valoare contract: 113.343,15 lei; 
  - durata contract : 28.02.2016; 
  - garanțieădeăbun ăexecuție:ăă5ă%ădinăvaloareaăcontractului. 
 

7.Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu - Contract nr.29/08.08.2014, prelungit cu 

Actul Adițional nr. 93/08.08.2015  
- obiectulăcontractului:ăasistenț ămedical ădeămedicin ăsportiv ;         
- durata contract: 08.08.2014 - 07.08.2015,ăprelungitădurataăprinăActulăAdiționalăpân ă
la 08.08.2016; 
- prețulă contractului:ă 2.412,26ă lei/lun  –pân ă laă 07.08.2015ă șiă 2.811,62lei/lun ă
începând cu data de 08.08.2015.  
 

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

Act Adițional nr. 1/ 06.08.2015 

- obiectul contractului - serviciiă deă urgenț ă prespitaliceasc ă șiă transportă sanitară cuă
ambulanțeădeătipăB2; 
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- durata contract 08.08.2014- 08.08.2015, prelungită ă durataă prină Actă Adițională
nr.1/06.08.2015 pân ălaădataădeă06.08.2016;  
- prețăcontractă561,14ălei/ă3ăoreă(ătarifăcuăasistentă,ăambulanțier,ămedic)ășiă411,21ălei/3ă
ore(ătarifăasistentășiăambulanțier). 
 

9. Clubul Sportiv Energia Tg-Jiu –Contract nr. 10/01.05.2014 prelungit prin Act 

Adițional nr. 67/30.04.2015;  

- obiect activitate –asistenț ămedical ădeăurgenț ășiătransportăsanitarăpentruăcompetițiiă
sportive; 
- valoare contract – 350,00 lei/solicitare; 
-durat ă01.05.2014ă-30.04.2015ăprelungităădurataăprinăActăAdiționalănr.67/30.04.2015ă
pân ălaă01.05.2016. 
 

10. S.C. Minprest Serv S.A.- Contract  de prestări servicii  nr. 72/24.07.2015 

  - obiect de activitate: examin ri psihologiceăpentruăsalariațiiăSCăMinprest; 
  - valoare: 1.932,00 lei; 
  - durat :ăă24.07.2015-31.12.2015. 
 
 
 

 Director executiv,                              Compartiment financiar –contabilitate, 
POPăGavril ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăP UNESCUăLiviu 
 
                                       
                                                                   Întocmit, 
                                                              PUP ZANăLiliana 


