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SC Medserv Min SA  

Nr. ……………./2015 

 

 NOTA privind tranzacțiile cu administratorii  

 

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. Societatea Nationala a Lignitului Oltenia S.A.- preluat de CE Oltenia in urma 

formarii complexului energetic – Contract de prestari servicii nr. 419/PS/30.09.2011: 

- descrierea contractului: servicii medicale pentru personalul din cadrul SNL 

Oltenia; 

- durata contract 01.10.2011-31.12.2014; 

- valoare contract = 14.451.276 lei; 

- garantie de buna executie = 5% din pretul contractului, fara TVA; 

 

2. S.C.E. Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 1001/DM/31.12.2013 

- descrierea contractului: control medical periodic,asistenta medicala de urgneta 

(medic si asistent medical), asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport 

sanitar - EMC Jilt-Sud/Nord;,Pinoasa,Tismana,Rovinari,Berbesti,ELCFU Motru,Rosia 

- durata contract 31.12.2013-31.12.2014; 

- valoare contract = 1.925.034,04 lei; 

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

 

3. S.C.E.Oltenia SA - Contract de prestari servicii  nr. 170 /ECC/11.12.2013; 

- descrierea contractului: control medical periodic SE Craiova; 

- durata contract 11.12.2013-11.12.2014; 

- valoare contract = 18.732,90  lei; 

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

 

4. S.C.E. Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 530/ER/19.11.2013; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale – 

Control medical periodic -  pentru lucratorii din cadrul SE Rovinari  

- durata contract 19.11.2013 - 30.12.2013 ; 

- valoare contract = 36.801,30  lei; 

- garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului; 
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5.S.C.E. Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 736/CEOSE/30.05.2014; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale 

asistență medicală continuă cu medic și asistent medical la nivelul cabinetului medical -  

pentru lucratorii din cadrul SE Rovinari;  

- durata contract 01.06.2014 - 31.12.2014 ; 

- valoare contract = 48.777,68  lei; 

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

 

6.S.C.E.Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 2191/CEOSE/29.10.2014; 

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

medical periodic  pentru lucratorii din cadrul SE Rovinari;  

- durata contract 29.10.2014 - 31.12.2014 ; 

- valoare contract = 34.570,20  lei; 

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

 

7.S.C.E. Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 248/CEO/28.03.2014; 

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

ambulanță;  

- durata contract 28.03.2014 - 31.12.2014 ; 

- valoare contract = 31.407,20  lei; 

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

 

8.S.C.E. Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 958/CEOSE/20.06.2014; 

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

medicină a muncii, control medical periodic la SE Chișcani;  

- durata contract 20.06.2014 - 31.12.2014 ; 

- valoare contract = 23.499,80  lei; 

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

 

9.S.C.E.Oltenia SA - Contract de prestari servicii nr. 1003/CEOSE/26.06.2014; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale 

pentru lucrătorii din cadrul S. C.E. Oltenia S.A - Executiv ;  

- durata contract 26.06.2014 - 31.12.2014 ; 

- valoare contract = 15.550,00  lei; 

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

 

10.S.C.E.Oltenia SA - 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;  

- durata contract 26.11.2014 – 31.01.2015 ; 

- valoare contract = 44.840,18  lei; 

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

 

11.S.C.E.Oltenia SA - Contract de comodat nr. 552/DM/02.09.2013 prelungit 

cu Actul Adițional nr. 1796/CEOSM/19.09.2014;  
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- 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; 

 

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

sportiva - Contract nr.2050/05.08.2013;  

  - valoare contract – 76.300,44 lei; 

  - durata contract 05.08.2013- 05.08.2014. 

 

13.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 

 

14.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 

 

15.Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Isalnita - Contract 

de prestari servicii - Control medical periodic nr. 174/ECI/16.12.2013; 

- descrierea contractului: prestatorul se obliga sa presteze servicii medicale 

pentru lucratorii din cadrul SE Isalnita ; 

- durata contract 16.12.2013-16.12.2014; 

- valoare contract = 41.673  lei; 

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

 

16. S.C.E. Oltenia S.A. - Contract de comodat  nr. 78/03.10.2011; 

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

se desfasoara activitatea de asistenta medicala si grupurilor sanitare, aflate in 

proprietatea SNL Oltenia S.A. - in calitate de comodant; 

- durata contract: pe durata contract nr 419/S/ 30.09.2011, pana la 29.09.2014; 

-  valoare contract = 0  lei; 

 

 

17. SC Minprest Serv SA - contract nr. 45/03.07.2014   

- Obiectul contractului: servicii medicale (examen psihologic). 

- durata contactului: 03.07.2014-03.08.2014. 

- valoarea contractului: 3.640 lei 

 

18.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 

 

19.Casa Națională de Asigurări de Sănătate București - contract prestări servicii 

de îngrijiri medicale la domiciliu C68/01.07.2014 
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- Obiectul contractului: furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 

- durata contactului: 01.07.-31.12.2014. 

 

20.Scoala Generală nr.1 Polovragi - contract nr. 33/11.09.2014   

- Obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 11.09.2014-10.09.2015. 

 

21.Liceul Tehnologic Balteni – contract prestări servicii nr. 31/04.09.2014. 

- Obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 04.09.2014-15.09.2015. 

 

22.SC Lotus SA - contract prestări servicii nr. 38/23.09.2014 

- Obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 23.09.2014-23.09.2015. 

-  valoare contract = 1.306  lei; 

 

22.SC Anima Speciality Medical Services SRL - contract prestări servicii 

nr.33/10.09.2014 

- obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 10.09.2014-10.09.2015. 

 

 23.SC Macofil SA - contract prestări servicii nr. 35/15.09.2014 

- obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 15.09.2014-15.09.2015. 

 

24.Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu contract prestări servicii nr. 34/12.09.2014 

- obiectul contractului: servicii de medicina muncii - control medical periodic și 

încheiere fișe de aptitudine. 

- durata contactului: 12.09.2014-12.09.2015. 

 

 

25.SC Collini Lavori SPA - contract prestări servicii nr. 173/10.07.2014 

- obiectul contractului: efectuarea control medical periodic la angajare și anual 

pentru salariați. 

- durata contactului: 10.07.2014-09.07.2015. 

 

26.SC Scaibag Cons SRL - contract prestări servicii nr. 11/12.05.2014 

- obiectul contractului: efectuarea investigațiilor medicale clinice, paraclinice și 

de laborator. 

- durata contactului: 12.05.2014-12.05.2015. 

 

 

 Director executiv,                              Compartiment financiar –contabilitate, 

POP Gavrilă                                          PĂUNESCU Liviu 


