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CUI / CIF:   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 

office@medservminsa.ro;  financiar@medservminsa.ro  web:www.medservminsa.ro 

 

Nr. 1886/10.04.2017 

 

 

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 anul  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 angajatți, 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 tranzacșii cu administratorii ori directorii, cu angajații, ci doar cu acționarii 

care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. 

 

Perioada  tranzacțiilor 01.01.2016-31.12.2016. În această perioada au fost 

încheiate urmatoarele tranzacții: 

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

4017/CEOSM/30.12.2015 

1.1. descrierea 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 medicala de urgență prespitalicească și transport sanitar; 

 asistență de medicina muncii și efectuarea controlului periodic. 

1.2. durata contractului  01.01.2016-31.12.2016; 

1.3   prețul contractului 3.704.260,83 lei; 

1.4. garanție de buna execuție: 0,5% din prețul contractului respectiv 

18.521,45 lei, depusă în cont deschis la trezorerie conform HG 925/2006 

și 5% prin rețineri  din sumele datorate aferente facturilor ; 

1.5. termene si modalități de plata:  60 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării facturilor la sediul subunității beneficiare. 
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2. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Contract de prestări servicii nr. 

781/CEOSE/21.03.2016 

1.1. descrierea contractului: servicii medicale- control medical periodic 

pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, SE Craiova II, SE Chișcani; 

1.2. durata contractului  21.03.2016-31.01.2017; 

1.3  prețul contractului  180.936,90  lei; 

1.4. garanție de buna execuție: 0,5% din prețul contractului respectiv 904,68 

lei  depusa în cont deschis la trezorerie conform HG 925/2006 și 5% prin 

rețineri  din sumele datorate aferente facturilor ; 

1.5. termene si modalități de plata  60 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării  facturilor la sediul subunității beneficiare. 

 

 3. Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A.- Contract prestări  servicii nr. 

129/CEO SE /15.01.2016  

 1.1. descrierea contractului: servicii de medicina muncii- medic de 

medicina muncii la S.E. Rovinari; 

1.2. durata contractului  15.01.2016-28.02.2017; 

1.3. prețul contractului  10.225,20  lei; 

1.4. termene si modalități de plata  30 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării facturilor la sediul subunității beneficiare. 

 

4. Clubul Energia Tg-Jiu- Contract de prestări  servicii nr. 1/15.10.2015, 

prelungit prin Act Adițional nr. 67/30.04.2015  

        1.1. descrierea contractului: servicii ambulanță cu asistent medical  și   

ambulanțier ; 

1.2.durata contractului /actului adițional: 15.10.2014- 30.04.2015 respectiv 

/30.04.2015-07.08.2016; 

1.3. prețul contractului : 350 lei /solicitare de 3 ore; 

1.4. termene și modalități de plata: 60 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării facturilor la sediul  beneficiarului. 

 

5. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu  - Contract de prestări  servicii nr. 

29/08.08.2014 prelungit prin Act  Adițional nr. 93/08.08.2015 

1.1. descrierea contractului: asistenta medicala de urgenta; 

1.2. durata contractului/act adițional:  08.08.2014-07.08.2015 respectiv 

/08.08.2015-07.08.2016; 

1.3. prețul contractului : 30.943,92  lei; 

1.4. termene și modalități de plata:  60 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării facturilor la sediul  beneficiarului. 

 

 6. Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Tg-Jiu  - Contract de prestări  servicii nr. 

30/08.08.2014 prelungit prin Act Adițional nr. 1/06.08.2015 și Act  Adițional nr. 

24/24.08.2016 

1.1.descrierea contractului: servicii de asistență de urgență prespitalicească 

și transport sanitar cu ambulanțe  pentru echipele de juniori ale clubului; 

1.2.durata contractului/actului adițional: 09.08.2014- 07.08.2015, respectiv  

      08.08.2015-07.08.2016 și 08.08.2016-07.08.2017; 
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1.3. prețul contractului: 561,14 lei /solicitare de 3 ore  si 411,21 lei    

/solicitare de 3 ore; 

1.4. termene și modalități de plata: 60 de zile calendaristice de la data 

primirii și  înregistrării facturilor la sediul  beneficiarului. 

 

7.  Societatea Complexului Energetic Oltenia S.A.- Contract prestări  servicii 

nr. 2177/CEO SE /03.10.2016  

 1.1. descrierea contractului: servicii de asistență medicală de kinetoterapie; 

1.2. durata contractului  01.10.2016-31.12.2016; 

1.3. prețul contractului  23.007,93 lei /7.669,31 lei /lună; 

1.4. garanție de buna execuție: 0,5% din prețul contractului respectiv 904,68     

lei  depusa în cont deschis la trezorerie conform HG 925/2006 și 5% prin 

rețineri  din sumele datorate aferente facturilor ; 

 1.5. termene si modalități de plata  30 de zile calendaristice de la data 

primirii și înregistrării facturilor la sediul subunității beneficiare. 

 

 

 

 

         Director Executiv,                               Compartiment financiar –contabilitate,          

            Viașu Dan                                                        Păunescu Liviu  

                                                                             

                                                                                         Întocmit,     

                                                                                  Pupăzan   Liliana 


