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OFERTE SERVICIU
l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează în data de 23.05.2016  
orele 10.00, concurs pentru ocuparea 
unei  funcţii publice de execuție la 
Comp. urbanism: - consilier, clasa I, 
grad profesional asistent;  Principa-
lele cerinţe obligatorii de participare 
la concurs;  -studii superioare de 
lungă durată , absolvite cu diploma 
de licență sau echivalent;-vechime în 
specialitatea studiilor-minim 1 an; 
Dosarele de înscriere se pot depune 
la Compartimentul resurse umane,  
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului.  Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la 
Compartimentul  resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs  pentru 
ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie temporar vacante din 
cadrul INS. Concursul se organi-
zează la sediul I.N.S. din Bucureşti, 
Bd. Libertăţii 16, sector 5,  în data 
de 04.05.2016, ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
8 zile de la data publicării anunţului, 
la sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul şi pe 
site-ul I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
I.N.S. şi la telefon (021)317.77.82.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează concurs 
de promovare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de: Şef birou- Biroul Mediu 
şi Salubrizare a Pieţelor, Direcţia 
Protecţia Mediului. Proba scrisă a 
concursului va avea loc la sediul 
Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei 
nr. 147-149 Sector 6, în data de 23 
mai 2016, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului va fi comunicată ulterior. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală 
Sector 6 din  Şos. Orhideelor nr. 2d- 
Sector 6. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Direcţiei Gene-
rale de Poliţie Locală Sector 6  şi la 
numărul de telefon: 021.413.17.38- 
Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

l Direcţia management resurse 
umane din Ministerul Apărării Naţi-
onale organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual de îngri-
jitor (personal pentru curăţenie), în 
cadrul Centrului de investigaţii 
sociocomportamentale Bucureşti, 
pentru care nu sunt necesare studii 
şi vechime în muncă, cu locul de 
muncă în municipiul Bucureşti, 
B-dul Iuliu Maniu, nr. 13, Sector 6; 
Probele de concurs: -proba practică, 
în data de 17.05.2016, ora 10.00; 
-interviul, în data de 23.05.2016, ora 
10.00. Data limită de depunere a 
dosarelor- 10.05.2016, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Direcţiei management resurse 
umane, strada Drumul Taberei nr. 
7B, Sector 6, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului comisiei de concurs, la 
telefon 021.319.58.58 int. 2829.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, organizează concurs 
pentru  ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, de consilier, clasa 

I, grad profesional debutant, în 
cadrul Biroului Buget, Finanţe, 
Administrativ şi Resurse Umane, în 
perioada 23.05.2016- 25.05.2016. 
Concursul se organizează în data de 
23.05.2016 -proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, strada Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, luni- joi între 
orele 09.00-16.00 şi vineri 09.00-
13.30. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta 
în domeniul economic; -cunoştinţe 
de operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet- nivel mediu; Condi-
ţiile de desfăşurare, de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită sunt 
afişate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi pe site-ul 
http://apmif.anpm.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
I l f o v  ş i  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
021.430.15.23 int. 17.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, organizează concurs  
pentru  ocuparea  functiei publice de 
execuţie vacante, de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, în 
cadrul Biroului Buget, Finanţe, 
Administrativ şi Resurse Umane în 
perioada 24.05.2016- 26.05.2016. 
Concursul se organizează în data de 
24.05.2016 -proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
partea a III a, la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
strada Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucureşti, luni- joi între 
orele 09.00-16.00 şi vineri 09.00-
13.30. Condiţii specifice: -studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechimea minimă în specialitatea 
studiilor: 9 ani. -cursuri de perfecţi-
onare în specialitatea resurselor 
umane finalizate prin atestat /
diplomă/ certificat, recunoscut 
A.N.C. Condiţiile de desfăşurare, de 
participare la concurs şi bibliografia 
stabilită sunt afişate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov 
şi pe site-ul http://apmif.anpm.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov şi la nr. de telefon 
021.430.15.23 int.17.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs de recrutare în data de 
23.05.2016, ora 10.00 –proba scrisă, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante de: -1 post consi-
lier clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Biroului Studii Urbanistice 
–Direcţia Generală Arhitect– Şef; -1 
post consilier clasa I, grad profesi-
onal debutant în cadrul Serviciului 
Relaţii cu Mass-Media, Societatea 
Civilă şi Protocol Evenimente– 
Direcţia Generală Comunicare şi 
Relaţii Publice; -1 post inspector 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Serviciului Achiziţii Publice– 
Direcţia Generală Investiţii; -1 post 
consilier juridic clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul Serviciului 
Juridic şi Contencios Administrativ. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6 în data de 
23.05.2016, orele 10.00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei Sectorului 
6 şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008.  Condiţiile de participare 

la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6 www.primărie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Sectorului 6 -Servi-
ciul Managementul Resurselor 
Umane ş i  la  nr.  de  te lefon 
0376.204.437.

l Primăria oraşului Recaş, cu sediul 
în Recaş, calea Timişoarei, nr.86, 
județul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţíei publice de 
execuție de referent, clasa III, grad 
profesional principal, vacantă la 
Serviciul Public de Asistentă Socială 
şi Asistență Medicală. Condiţii de 
desfăşurare: -concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei oraşului 
Recaş, calea Timişoarei, nr.86, 
astfel: -selecţia dosarelor -în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a 
dosarelor; -proba scrisă în data de 
23.05.2016, ora 10.00; -interviul în 
data de 25.05.2016, ora 10.00. Se pot 
prezenta în următoarea etapă numai 
candidaţii admişi la etapa prece-
dentă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei oraşului Recaş, 
judeţul Timiş. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G.611/2008, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.1173/2008. Condiţii de partici-
pare: Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diploma de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 5 ani. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei oraşului 
Recaş. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Recaş şi la nr. de telefon: 
0356.177.278. 

l Primăria comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, organizează în 
zilele de 23.05.2016, ora 10.00, proba 
scrisă şi 25.05.2016, ora 10.00, 
interviu, concurs pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacantă 
de referent clasa a III-a, grad profe-
sional superior în cadrul Comparti-
mentului financiar-contabil din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Gălăneşti, județul 
Suceava. Condiții de participare: 
-Studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, în domeniul 
economic; -9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -Cunoştințe de 
operare PC (Word, Excel, Internet) 
-nivel mediu; -Să îndeplinească 
cumulativ condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
r i le  u l ter ioare .  Condiț i i  de 
desfăşurare a concursului: Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
secretarul comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a şi la sediul Primăriei 
comunei Gălăneşti. Relații supli-
mentare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografie etc., se pot 
obține de la secretarul comunei 
-telefon: 0230.412.320.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
o r g a n i z e a z ă   î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014, 

concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Inginer de 
sistem, studii superioare, gr.IA -1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
18.05.2016, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: *pentru postul de 
inginer de sistem, studii superioare, 
gradul  IA -Biroul  Educaţ ie 
Marketing şi Comunicare: -studii 
superioare de specialitate absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
informatic (Automatizări şi calcula-
toare, Informatică, Tehnologia 
informaţie i ) ;  -experienţă în 
domeniu: minim 6,5 ani vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afişării 
anunţului, respectiv până în data de 
09.05.2016, ora 16.00, la sediul insti-
tuţiei, din strada Ştefan cel Mare, 
nr.33, Suceava. Dosarele se vor veri-
fica de către comisia de concurs, iar 
rezultatele selectării dosarelor se vor 
afişa la sediul instituţiei şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Infor-
maţii suplimentare şi bibliografia 
necesară se pot obţine de la sediul 
i n s t i t u ţ i e i ,  t e l e f o n : 
0330.401.195/0755.134.350, 
persoană de contact: Ostafi Daniela.

l Spitalul de Psihiatrie Sfanta 
Maria-Vedea organizează în confor-
mitate cu HGR 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante pe perioadă 
nedeterminată: 1  post de gardero-
bier, 2  posturi muncitor necalificaţi- 
supraveghetori bolnavi psihici 
periculoşi. 1.Concursul se desfă-
şoară astfel: în data de 17.05.2016, 
ora 10,00, pentru proba scrisă, în 
data de 23.05.2016, ora 10,00, 
pentru interviu. Locaţia susţinerii 
concursului se va afişa la vizierul 
unităţii cu 2 zile lucrătoare înainte 
de susţinerea concursului. 2.Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
pentru postul de  muncitor necali-
ficat supraveghetor bolnavi psihici 
periculoşi: Diploma de absolvire a 
şcolii generale. Pentru garderobier: 
Diploma de bacalaureat. Dosarele 
de participare la concurs se depun în 
perioada 25.04.2016-09.05.2016, ora 
14,00, la sediul Spitalului de Psihia-
trie Sfânta Maria Vedea, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la 
telefon 0248.248.109,  biroul 
RUNOS, prin d-na Dumitru Simona 
şi pe www.spitalpsihsfmaria.ro. 

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
următoarele funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector în 
construcţii, specializarea Căi Ferate 
Drumuri şi Poduri: -Inspector în 
construcţii, grad profesional supe-
r ior  -1  post  - I .J .C.Prahova 
-Compartimentul  Control  ş i 
Inspecţie pentru Calitatea Lucră-
rilor de Construcţii; -Inspector în 
construcţii, grad profesional asistent 
-1 post -I.J.C.Ialomiţa -Comparti-
mentul Petiţii. Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data 
de 23.05.2016, ora 10.00, la sediul 
Inspec tora tu lu i  de  S ta t  în 
Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. 
Interviul va avea loc în data de 
26.05.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., şi pe site-ul 
I.S.C. (www.isc.gov.ro). Relaţii supli-

mentare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
următoarele funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector în 
construcţii, specializarea Construcţii 
Civile industriale şi Agricole: 
-Inspector în construcţii, grad profe-
sional superior -1 post -I.S.C. 
-aparatul central -Biroul Corp 
Control; -Inspector în construcţii, 
grad profesional asistent -1 post 
-I.J.C.Iaşi -Compartimentul Control 
şi Inspecţie pentru Calitatea Lucră-
rilor de Construcţii; -Inspector în 
construcţii, grad profesional supe-
rior -1 post -I.J.C.Galaţi 
-Compartimentul  Control  ş i 
Inspecţie pentru Calitatea Lucră-
rilor de Construcţii; -Inspector în 
construcţii, grad profesional asistent 
-1 post -I.J.C.Argeş -Comparti-
mentul Petiţii ;  -Inspector în 
construcţii, grad profesional supe-
r ior  -1  post  -I .J .C.Ialomiţa 
-Compartimentul Control Inspecţie 
pentru Calitatea Lucrărilor de 
C o n s t r u c ţ i i ;  - I n s p e c t o r  î n 
construcţii, grad profesional supe-
rior -1 post -I.J.C.Timiş -Comparti-
mentul Control şi Inspecţie pentru 
Calitatea Lucrărilor de Construcţii; 
-Inspector în construcţii, grad profe-
sional principal -1 post -I.J.C.Cluj 
-Compartimentul  Control  ş i 
Inspecţie pentru Calitatea Lucră-
rilor de Construcţii; -Inspector în 
construcţii, grad profesional supe-
rior -1 post -I.J.C.Mureş -Comparti-
mentul Control şi Inspecţie pentru 
Calitatea Lucrărilor de Construcţii; 
-Inspector în construcţii, grad profe-
sional superior -1 post -I.J.C., Sibiu 
-Compartimentul  Control  ş i 
Inspecţie pentru Calitatea Lucră-
rilor de Construcţii. Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data 
de 23.05.2016, ora 10.00, la sediul 
Inspec tora tu lu i  de  S ta t  în 
Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. 
Interviul va avea loc în data de 
26.05.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. 
(www.isc.gov.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
următoarele funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector în 
construcţii, specializările instalaţii 
pentru Construcţii şi Inginerie Ener-
getică: -Inspector în construcţii, 
grad profesional superior -1 post 
-I.J.C. Dâmboviţa -Compartimentul 
Control şi Inspecţie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcţii -speciali-
zarea Instalaţii pentru Construcţii; 
-Inspector în construcţii, grad profe-
s i o n a l  s u p e r i o r  - 1  p o s t 
-I.J.C.Prahova -Compartimentul 
Control şi Inspecţie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcţii -speciali-
zarea Instalaţii pentru Construcţii; 
-Inspector în construcţii, grad profe-
s i o n a l  p r i n c i p a l  - 1  p o s t 
-I.J.C.Teleorman -Compartimentul 
Control şi Inspecţie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcţii -speciali-
zarea Instalaţii pentru Construcţii; 
-Inspector în construcţii, grad profe-
s i o n a l  s u p e r i o r  - 1  p o s t 
-I.R.C.Bucureşti -Ilfov -Biroul 
Control şi Inspecţie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcţii Sector 6 
-specializarea Instalaţii pentru 
C o n s t r u c ţ i i ;  - I n s p e c t o r  î n 
construcţii, grad profesional prin-
cipal -1 post -I.R.C.Bucureşti -Ilfov 

-Biroul Control şi Inspecţie pentru 
Calitatea Lucrărilor de Construcţii 
Sector 6 -specializarea Inginerie 
energetică. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
24.05.2016, ora 10.00, la sediul 
Inspec tora tu lu i  de  S ta t  în 
Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, str. 
C.F. Robescu, nr.23, sector 3. Inter-
viul  va avea loc în data de 
27.05.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. 
(www.isc.gov.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcției 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu – Serviciul economic, 
resurse umane şi informatică din 
cadrul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Timiş. Concursul se organi-
zează la sediul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Timiş, în data de 23 
mai 2016 la ora 10.00 - proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Inspectora-
tului Teritorial de Muncă Timiş. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49  din H.G. nr. 611/2008, modificată 
şi completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la  nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
birou – Biroul OMCAS, control 
managerial şi proceduri  din cadrul 
Departamentului pentru arma-
mente al Ministerului Apărării 
Naţionale. Concursul se organizează 
la sediul Departamentului pentru 
armamente din cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale, în data de  24 
mai 2016,  la ora 10.00 - proba 
scrisă. Proba suplimentară elimina-
torie de testare a cunoştinţelor de 
operare PC şi a cunoştinţelor de 
limbă străină va avea loc în data de  
24 mai 2016, ora 09.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Departamentului 
pentru armamente din cadrul Minis-
terului Apărării Naţionale, situat în 
strada Drumul Taberei nr. 7-9, 
sector 6, Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
următoarele funcţii publice de 
execuţie vacante de inspector în 
construcţii, specializările Arhitec-
tură/ Urbanism şi Administrarea 
Teritoriului /Inginerie Urbană: 
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-Inspector în construcţii, grad profe-
s i o n a l  s u p e r i o r  - 1  p o s t 
-I.S.C.-aparatul central -Biroul 
Corp Control -specializările Arhitec-
tură /Urbanism şi Administrarea 
Te r i t o r i u l u i ;  - I n s p e c t o r  î n 
construcţii, grad profesional supe-
rior -1 post -I.R.C.Bucureşti -Ilfov 
-Compartimentul Petiţii -specializă-
rile Arhitectură/Urbanism şi Admi-
nistrarea Teritoriului/Inginerie 
Urbană; -Inspector în construcţii, 
grad profesional principal -1 post 
-I.R.C.Bucureşti -Ilfov -Biroul 
Control şi Inspecţie pentru Calitatea 
Lucrărilor de Construcţii Sector 5 
-specializările Arhitectură/ Urba-
nism şi Administrarea Teritoriului. 
Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 24.05.2016, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii -I.S.C. din Bucu-
reşti, str. C.F. Robescu, nr.23, sector 
3. Interviul va avea loc în data de 
27.05.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. 
(www.isc-web.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109. 

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6 din str. Cernişoara  nr.  38-40, 
sector 6,  Bucureşti, organizează  
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe  perioadă  nedetermi-
nată a funcţiilor contractuale de 
execuţie vacante, în data de 
17.05.2016 ora 10,00  proba scrisă/ 
proba practică şi interviul pe data de 
23.05.2016 ora 10,00 la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului din str. Floare 
Roşie nr.7A, Bucureşti, după cum 
urmează: -8 posturi muncitor cali-
ficat (infirmieră). Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii generale/ 
medii; Vechime minim 6 luni; Certi-
ficat calificare infirmieră/ baby sitter/ 
îngrijitor copii. -5 posturi asistent 
medical. Condiţii de participare la 
concurs: Studii postliceale de asistent 
medical absolvite cu diplomă; 
Vechime specialitate minim 6 luni; 
Voluntariatul constituie avantaj; 
Aviz de liberă practică. -1 post medic 
specialist. Condiţii de participare la 
concurs: Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în specialitate 
medicină generală (medic familie); 
Vechime specialitate minim 6 luni; 
Voluntariatul constituie avantaj; 
Certificat membru Colegiul Medi-
cilor din România şi Asigurare 
Malpraxis. -1 post inspector de speci-
alitate. Condiţii de participare la 
concurs: Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
socio-uman; Vechime specialitate 
minim 6 luni; Voluntariatul consti-
tuie avantaj; Modul pedagogic 
constituie avantaj. -1 post inspector 
de specialitate. Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul psihologie; Vechime speci-
alitate minim 6 luni; Voluntariatul 
constituie avantaj; Aviz de liberă 
practică. -1 post inspector de specia-
litate. Condiţii de participare la 
concurs: Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
psihologie/ psihopedagogie; Vechime 
specialitate minim 6 luni; Voluntari-
atul constituie avantaj; Experienţă în 
terapia copiilor cu dizabilităţi; Aviz 
de liberă practică. -1 post inspector 
de specialitate. Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul psihologie/ psihopeda-
gogie; Vechime specialitate minim 6 
luni; Voluntariatul constituie 

avantaj; Curs de logopedie sau expe-
rienţă în logopedie; Aviz de liberă 
practică. -2 posturi psiholog. 
Condiţii de participare la concurs: 
Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
psihologie; Vechime specialitate 
minim 6 luni; Voluntariatul consti-
tuie avantaj; Aviz de liberă practică. 
-1 post referent. Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime minim 6 luni; Constituie 
avantaj calificarea de padagog şi 
experienţă ca voluntar; Se lucrează 
în ture. -1 post referent. Condiţii de 
participare la concurs: Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Vechime minim 6 luni. -1 post kine-
toterapeut. Condiţii de participare la 
concurs: Studii superioare absolvite 
cu diploma de licenţă în domeniul  
kinetoterapie; Vechime specialitate 
minim 6 luni; Voluntariatul consti-
tuie avantaj: Experienţă în recupe-
rare copii cu dizabilităţi; Aviz de 
liberă practică. -2 posturi asistent 
social. Condiţii de participare la 
concurs: Studii superioare absolvite 
cu diploma de licenţă în domeniul 
asistenţă socială; Vechime speciali-
tate minim 6 luni; Voluntariatul 
constituie avantaj; Aviz de liberă 
practică. -1 post muncitor calificat 
(bucătar): Studii generale/medii; 
Vechime minim 6 luni; -Certificat 
calificare bucătar. -1 post inspector 
de specialitate. Condiţii de partici-
pare la concurs: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul asistenţă socială; Vechime 
specialitate minim 6 luni; Voluntari-
atul constituie avantaj; Aviz de liberă 
practică. -1 post  psiholog. Condiţii 
de participare la concurs: Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul psihologie; 
Vechime specialitate minim 6 luni; 
Voluntariatul constituie avantaj; 
Aviz de liberă practică; Condiţii de 
participare la concurs: Pentru a 
ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art.3 al 
Regulamentului- cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a) are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exer-
cițiu; e) are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -06 mai  2016 
ora 14,00-data limită pentru depu-
nerea dosarelor; -17 mai 2016 ora 
10.00 -proba scrisa/ practică; -23 mai 
2016 ora 10.00 -interviul. Conform 
art.6 al Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 

pentru înscrierea la concurs candi-
dații vor prezenta un dosar de 
concurs care va conține următoarele 
documente: 1. cererea de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
autorității sau instituției publice 
organizatoare; 2. copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 3. copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului soli-
citate de autoritatea sau instituția 
publică; 4.carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 5.
cazierul judiciar sau o declarație pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompa-
tibil  cu funcția pentru care 
candidează; 6.adeverință medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 7.curriculum vitae. 
În cazul în care candidatul depune o 
declarație pe proprie răspundere că 
nu are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la selecția 
dosarelor, acesta are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului. Copia 
actului de identitate, copiile docu-
mentelor de studii şi carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea vor fi prezen-
tate şi în original în vederea verifi-
cării conformității copiilor cu 
acestea. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021/745.72.37, int.133.

PRESTĂRI SERVICII  
l Lucrări de construcţii complete sau 
partiale, demolare,renovare structuri 
de acoperiş,izolaţii exterioare-interi-
oare, chiar şi în străinătate.BFL Build 
Technology SRL: 0740.010.611, info@
BFLconstruct.ro. 

CITAȚII  
l Mirică Marian cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Timişoara este citat 
la Judecătoria Roşiorii de Vede 
pentru partaj succesoral dosarul nr. 
15/292/2016 termen în data de 
10.05.2016.

l Reclamantul posesor Durac 
Petre, invoca in dosarul nr. 17757/ 
215/ 2014 al Judecatoriei Craiova, 
dobandirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, pentru terenul si 
imobilul, situat in Craiova, str.Aleea 
2, Odessa nr.2. Se someaza orice 
persoana interesata sa faca opozitie, 
in caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii.

l Toma Sorin, cu ultimul domiciliu 
în satul Chicerea, strada Releu nr. 
24,  com. Tomeşti, jud. Iaşi este citat 
la sediul Judecătoriei Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, Secția Civila, sala 
3, în ziua de 10.05.2016, Completul 
C22 M, ora 08:30, in calitate de 
pârât, în proces cu Toma Adina în 
calitate de reclamant, in dosarul 
24271/245/2015 având ca obiect 
“divorţ cu minori; exercitarea auto-
rităţii părinteşti; stabilire domiciliu 
minor; pensie de întreţinere”. 

l Furdui Ioana-Alexandra este 
chemată la Judecătoria Petroşani, 
ca pârâtă, pentru 12 mai 2016, orele 
8:30,  camera 27,  în dosarul 
3332/278/2015 – CI civil – succe-
siune cu Lupuleasa Maria ş.a.

l Numita Rădoiu (fosta Creţu) 
Ionela-Mirela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Campulung, Str. 

Rizeanu I nr. 117, bl. 1, sc. D, et. 1, 
ap. 3, Judetul Arges, este chemata in 
data de 13.06.2016, ora 08.30 la 
Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a 
Civila cu sediul in Bd. Unirii nr. 37, 
sector 3, Bucuresti,  Complet 
C35-fond, Camera 152, in calitate 
d e  p a r a t a  i n  D o s a r u l  n r. 
42765/3/2015 avand ca obiect dizol-
vare societate, in contradictoriu cu 
reclamantul Bob Vasilică Sebastian 
si parata SC Lebăda Albastră SRL.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar al SC Elec-
troexpert 96 Construct SRL anunt 
deschiderea procedurii de faliment 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 in 
dosarul nr. 4756/3/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia 
a-VII-a Civila. Termenul limita 
pentru depunerea declaratiilor de 
creanta suplimentare nascute dupa 
deschiderea procedurii 30.05.2016. 
Termen de verificare a creantelor, 
intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului suplimentar al creantelor 
la 30.06.2016. Termen de intocmire 
si afisare a tabelului definitiv conso-
lidat  29.07.2016.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentinta nr. 
374/05.04.2016, pronunţata de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
si Fiscal - Biroul Faliment, în 
dosarul nr. 5855/105/2015, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei debitoarei Fandorcos 
SRL, Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 
16A, jud. Prahova, CIF 22047101, 
J29/1691/2007. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 19.05.2016 .
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 30.05.2016. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 23.06.2016. Prima 
adunare a creditorilor la data de 
03.06.2016, ora 11/00, la sediul lichi-
datorului judiciar".

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei Valu lui 
Traian, Strada Primăriei, nr.1, 
judeţul Constanţa, cod fiscal: 
4671718, telefon: 0241.231.006, fax: 
0241.231.353, e-mail: primar@valu-
lui-traian.ro. 2.Categorie şi descri-
erea serviciilor: contract de finanţare 
nerambursabilă în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 3.Domeniile pentru 
care se acordă finanţare nerambur-
sabilă de la bugetul local în 2016, 
conform H.C.L.nr.78/11.03.2016: 
-Activităţi sportive: 54.416,00Lei; 
-Culte religioase: 292.500,00Lei; 
-Activităţi culturale: 50.000,00Lei; 
Total: 396.916,00Lei. 4.Durată de 
implementare a proiectelor : 
15.06.2016-30.12.2016. 5.Data limită 
pentru depunerea proiectelor: 
27.05.2016, ora 15.00. Solicitantul va 
depune documentaţia prevăzută în 
„Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al comunei 
Valu lui Traian alocate pentru acti-
vităţi nonprofit de interes local”, 
a p r o b a t  p r i n 
H.C.L.nr.308/16.09.2015, la Regis-
tratura Primăriei comunei Valu lui 
Traian, str.Primăriei, nr.1, cod 
poştal: 907300, cu menţiunea pe plic 
a denumirii proiectului, adresa şi 
numele complet al solicitantului, 
domeniul pentru care se solicită 

finanţare cu menţiunea „A nu se 
deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”. 6.Limba în care trebuie 
redactate documentele: limba 
română. 7.Comunicarea: Comisia 
va comunica la încheierea proce-
durii de evaluare şi selectare, în 
scris, solicitanţilor neselecţionaţi 
motivele neacordării finanţării şi 
celor selecţionaţi nivelul sumelor 
aprobate în vederea încheierii 
contractelor. 8.Regulamentul 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fondurile bugetului 
local al comunei Valu lui Traian 
alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local se poate descărca de pe 
site-ul: www.valu-lui-traian.ro. 9.
Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor este 03.06.2016, ora 15.00. 
10.Evaluarea şi selecţionarea proiec-
telor în vederea obţinerii de finan-
ţare nerambursabilă se va face de 
către comisia de evaluare şi selecţio-
nare a proiectelor de interes public, 
în data 08.06.2016, ora 11.00.

l Prin Sentinta Civila nr. 2461 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r u l  n r. 
9174/302/2015 de Judecatoria Secto-
rului 5 Bucuresti, Sectia a II a civila, 
in sedinta publica de la 01 aprilie 
2016, instanta constituita din prese-
dinte Rebeca Silvia Luchian, grefier 
Ionela Ionescu, s-a hotarat: Admite 
cererea privind pe reclamanta 
P Î R VA  I O N E L A ,  C N P 
2820101167543, cu resedinta in 
Bucuresti, Str. Cap. Paun Nicolae, 
nr. 12, sectorul 5, in contradictoriu 
cu paratul IONITĂ ION, CNP 
1710703431510, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Bucuresti, sectorul 
5, Str. Sold Tunsu Petre, nr. 10, bl 9, 
sc 1, ap 3, citat prin publicitate si la 
sediul curatorului desemnat pentru 
a-i reprezenta interesele, dna avocat 
Albu Daniela, cu sediul in Bucuresti, 
sectorul 4, Bdul Unirii, nr. 18, bl 5B, 
et 1, ap 2. Dispune ca autoritatea 
parinteasca asupra minorei Ionită 
Ana Maria Rebeca, nascuta la data 
de 23.06.2009 sa se exercite exclusiv 
de catre reclamanta. Stabileste locu-
inta minorei Ionită Ana Maria 
Rebeca, la domiciliul mamei recla-
mante. Obliga paratul la plata in 
favoarea minorei Ionită Ana Maria 
Rebeca a unei pensii de intretinere 
in cuantum de 1/4 lunar din venitul 
minim net pe economia nationala, 
incepand cu data cererii, respectiv 
25.05.2015 si pana la majoratul 
minorei. Obliga paratul la plata 
catre reclamanta a sumei de 1040 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu 
drept de apel in termen de 30 de zile 
de la comunicare, calea de atac 
urmand a fi depusa la Judecatoria 
Sector 5 Bucuresti. Pronuntata in 
sedinta publica azi, 01.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Faberrom SA convoacă 
şedinţa Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor în data de Luni, 23 
Mai 2016, orele 12,00 şi şedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor de Luni, 23 Mai 2016, 
orele 15,00, ambele la sediul SC 
Faberrom SA din b-dul Iuliu Maniu, 
nr.7, sector 6, Bucureşti. ORDINEA 
DE ZI a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. 1. Prezentarea 
Raportului de activitate al Consi-
liului de Administraţie pe anul 2015; 
2. Discutarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2015: - Bilanţul 
contabil; - Contul de profit şi pier-
deri; - Anexele legale; 3. Prezentarea 
Raportului comisiei de cenzori; 4. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
Consiliului de Administraţie; 5. 
Discutarea şi aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 
– Prognoze; 6. Punerea în discuţie 
privind împuternicirea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie să 
semneze Actul Constitutiv actua-
lizat. 7. Diverse. În cazul în care la 

data de 23.05.2016, ora 12,00 nu se 
întrunesc condiţiile de cvorum nece-
sare, se fixează cea de-a doua AGOA 
pentru data de 24.05.2016, ora 12,00, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. ORDINEA DE ZI a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. 1. Punerea în discuţie a modifi-
cării art. 20 din Actul Constitutiv în 
sensul organizării activităţii de audit 
intern, după cum urmează: „Art.20 
– Gestiunea societăţii este controlată 
de acţionari şi de Auditorul finan-
ciar, numit de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. De asemenea, Consi-
lilul de Administraţie are obligaţia 
de a crea şi organiza activitatea 
departamentului de audit intern, 
care va avea atribuţii de control şi 
supraveghere a societăţii, conform 
normelor elaborate de Camera Audi-
torilor Financiari din România.” În 
cazul în care la data de 23.05.2016, 
ora 15,00 nu se întrunesc condiţiile 
de cvorum necesare, se fixează cea 
de-a doua AGEA pentru data de 
24.05.2016, ora 15,00, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, 
Daniela Schoppmeyer.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al SC IMSAT SA cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, 
corp B, etaj 3, sector 6, având nr. de 
înregistrare la ORC– J40/1015/1991, 
CUI: 1571536, convoacă adunarea 
generală ordinară a acţionarilor la 
sediul societăţi i ,  în data de 
25.05.2016, ora 10.00, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
13.05.2016, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea şi aprobarea 
raportului de gestiune al Consiliului 
de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015. 2. Prezen-
tarea şi aprobarea raportului audito-
rului financiar asupra situaţiilor 
financiare ale anului 2015.  3. 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare pe anul 2015 şi stabilirea 
modului de repartizare a profitului. 
4. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al societăţii pentru anul 
2016. 5. Aprobarea planului de 
investiţii pentru anul 2016. 6. 
Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorilor pentru activitatea desfăţu-
rată până la data de 31.12.2015, în 
baza Raportului de gestiune şi a 
Raportului de audit; 7. Prelungirea 
cu 1 an a duratei contractului de 
audit financiar încheiat cu S.C. 
KPMG AUDIT S.R.L. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va 
întruni  la  data menţionată, 
Adunarea Gererală Ordinară a Acţi-
onarilor se va ţine la data de 
26.05.2016, ora 10, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Documentele şi 
materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării, precum şi formularele 
de procura specială pot fi obţinute 
de la sediul societăţii. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel: 
021/316.66.00/171. Acţionarii pot 
participa la adunările generale 
personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială 
în original se depune la sediul socie-
tăţii, conform legii. Acţionarii pot 
vota prin corespondenţă prin utili-
zarea „Buletinului de vot prin cores-
pondenţă” care poate fi obţinut de la 
sediul societăţii. Buletinul de vot 
prin corespondenţă trebuie transmis 
la sediul societăţii până cel târziu în 
data de 13.05.2016. Director 
General Ioan Moga.

l Convocare: În  conformitate  cu 
prevederile  articolului 117 din 
Legea societăților nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi  având  în vedere 
prevederile din Actul  Constitutiv al 
societăţii pe acțiuni  ROMENERGO 
MECANIC S.A., cu sediul în Str. 
Dumitru Brumarescu nr.9, Sector 4, 
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Bucureşti, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/22/1990, 
C.U.I. 368267 (denumită în conti-
nuare “Societatea”), Aministratorul 
unic al Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Romenergo Mecanic S.A.  la data de 
27.05.2016, ora 11:00 în imobilul 
situat în Bucureşti, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7,  sector 1, sala de 
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor Socie-
tăţii la sfârşitul zilei de 05.05.2016, 
stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1.Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea Situaţiilor Financiare 
anuale întocmite pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015; 2.Prezen-
tarea şi dezbaterea Raportului Audi-
torului Financiar al Societăţii pentru 
exerciţiul financiar al anului 2015; 
3.Prezentarea şi dezbaterea Rapor-
tului Administratorului unic al 
Societăţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 Decembrie 2015; 
4.Aprobarea activităţii şi descărcarea 
de gestiune a Administratorului unic 
al Societăţii pentru activitatea desfă-
şurată în exerciţiul financiar al 
anului 2015; 5.Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al  Societăţii 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2016; 6.Împuternicirea Administra-
torului Unic al Societăţii, dl. Poenaru 
Corneliu Adrian,  să aducă la înde-
plinire hotărârea AGOA şi să înde-
plinească toate formalităţile necesare 
pentru efectuarea înregistrarilor 
privind hotărârea AGOA în Regis-
trul Comerţului şi publicarea aces-
teia în Monitorul Oficial al României 
putând sub-delega aceste competente 
unei terţe persoane.  *** Comple-
tarea ordinii de zi:  În cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, unul sau mai 
multi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al Societăţii, pot 
înainta Administratorului unic  al  
Societăţii cereri privind introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor.  Ordinea de zi completată cu 
punctele propuse de acţionari, ulte-
rior convocării, se va publica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, cu cel puţin 10 zile 
înaintea Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor.
Participarea la şedința Adunării 
Generale Ordinre a Acţionarilor. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale,  toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 05.05.2016, stabilită ca dată 
de referinţă; acţionarii nu vor putea 
fi reprezentaţi în adunarea generală 
decât prin alţi acţionari.
Acţionarii îndreptăţiţi pot participa 
şi pot vota în cadrul Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor pe baza 
actului de identitate, buletin de 
identitate/carte de identitate, pentru 
cetățenii români sau, după caz, cu 
paşaport/legitimație de şedere pentru 
cetățenii străini, în cazul acționarilor 
persoane fizice, respectiv pe baza 
actului de identitate al reprezentan-
tului legal însoțit de un document 
oficial, în original, care îi atestă 
aceasta calitate (certificat constatator 
emis de Registrul Comerţului cu cel 
mult 10 zile înainte de data şedinței), 
în cazul acționarilor persoane juri-
dice. Mandatarii acționarilor 
persoane fizice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor pe baza 
actului de identitate însoțit de 
procura specială semnată de acțio-
narul persoană fizică şi depusă în 
prealabil la sediul Societății. Manda-
tarii acționarilor persoane juridice 
pot participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-

narilor pe baza actului de identitate 
al mandatarului, însoțit de procura 
specială semnată de reprezentantul 
legal şi de certificatul constatator 
emis de Registrul Comerţului care 
atestă calitatea de reprezentant legal 
a semnatarului procurii speciale, 
ambele depuse în prealabil la sediul 
Societății. Materialele informative: 
Documentele şi materialele informa-
tive vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultate de aceştia la sediul social 
al Societății, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 10:00 – 14:00, începând cu 
data publicării prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. În cazul în care 
nu se vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, Adunarea 
Generală Ordinara a Acţionarilor se 
reprogramează pentru data de 
30.05.2016 , la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc şi cu aceeaşi ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identifi-
carea acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor este aceeaşi. Administratorul 
unic  al Romenergo Mecanic  S.A. 
Poenaru Corneliu Adrian.

l Convocare: În  conformitate  cu 
prevederile  articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată,  
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi  având  în vedere prevederile 
din Actul  Constitutiv al societăţii pe 
acțiuni  ROMENERGO MECANIC 
S.A., cu sediul în Str. Dumitru 
Brumarescu nr. 9, Sector 4, Bucu-
reşti, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/22/1990, 
C.U.I. 368267 (denumită în conti-
nuare “Societatea”), Aministratorul 
unic al Societăţii convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Romenergo Mecanic S.A.  la 
data de 27.05.2016, ora 11:30 în 
imobilul situat în Bucureşti, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7,  sector 1, 
sala de şedinte, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor 
Societăţii la sfârşitul zilei de 
05.05.2016, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
r i lor :  1 .Rat if icarea Deciz ie i  
nr.117/21.04.2016  a Administrato-
rului unic al  Societăţii. *** Comple-
tarea ordinii de zi:  În cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului Convo-
cator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, unul  sau mai 
mulţi  acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul  social  al Societăţii,  pot  
înainta Administratorului  unic  al  
Societăţii cereri privind introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. Ordinea de zi comple-
tată cu punctele propuse de acţio-
nari, ulterior convocării, se va 
publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, cu cel puţin 
10 zile înaintea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. Partici-
parea la şedința Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale,  toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 05.05.2016, stabilită ca dată 
de referinţă; acţionarii nu vor putea 
fi reprezentaţi în adunarea generală 
decât prin alţi acţionari. Acţionarii 
îndreptăţiţi pot participa şi pot vota 
în cadrul Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor pe baza 
actului de identitate, buletin de 
identitate/carte de identitate, pentru 
cetățenii români sau, după caz, cu 
paşaport/ legitimație de şedere 
pentru cetățenii străini, în cazul 
acționarilor persoane fizice, respectiv 
pe baza actului de identitate al repre-

zentantului legal însoțit de un docu-
ment oficial, în original, care îi atestă 
aceasta calitate (certificat constatator 
emis de Registrul Comerţului cu cel 
mult 10 zile înainte de data şedinței), 
în cazul acționarilor persoane juri-
dice. Mandatarii acționarilor 
persoane fizice pot participa şi pot 
vota în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pe baza 
actului de identitate însoțit de 
procura specială semnată de acțio-
narul persoană fizică şi depusă în 
prealabil la sediul Societății. Manda-
tarii acționarilor persoane juridice 
pot participa şi pot vota în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor pe baza actului de iden-
titate al mandatarului, însoțit de 
procura specială semnată de repre-
zentantul legal şi de certificatul 
constatator emis de Registrul 
Comerţului care atestă calitatea de 
reprezentant legal a semnatarului 
procurii speciale, ambele depuse în 
prealabil la sediul Societății. Materi-
alele informative: Documentele şi 
materialele informative vizând 
problemele înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor se af lă la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate de 
aceştia la sediul social al Societății, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 
10:00–14:00, începând cu data publi-
cării prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. În cazul în care nu se 
vor îndeplini condiţiile legale privind 
ținerea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor, Adunarea 
Generală  Extraordinara a Acţiona-
rilor se reprogramează pentru data 
de 30.05.2016, la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi; 
data de referință stabilită pentru 
identificarea acţionarilor îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor este aceeaşi. Adminis-
tratorul unic  al   Romenergo 
Mecanic  S.A. Poenaru Corneliu 
Adrian.

l INTEC  S.A., Bucureşti, sectorul 
4 ,  Ş o s .  O l t e n i ţ e i ,  n r. 1 0 5 , 
J40/6664/1991, C.U.I. 369270, 
Convocare: În  conformitate cu  
prevederile  articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările  şi  completările  ulte-
rioare, şi având în vedere prevederile 
din Actul  Constitutiv al societăţii pe 
acțiuni INTEC S.A. cu sediul social 
în  Bucureşti, sectorul 4, Şos. Olte-
niţei, nr.105, Preşedintele  Consiliului  
de Administraţie al  INTEC S.A,  
convoacă în ziua de 27.05.2016  ora 
12:00, la sediul societăţii din Bucu-
reşti, sectorul 4, Şos. Olteniţei, nr.105,  
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru toţi acţionarii  
INTEC S.A  înscrişi în registrul acţi-
onarilor la sfârşitul  zi lei  de 
05.05.2016 (data de referinţă), cu 
următoarea Ordine de Zi:  1.Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea  Situa-
ţiilor Financiare anuale întocmite 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2015; 2.Prezentarea şi dezbaterea 
Raportului Auditorului Financiar al 
Societăţii pentru exerciţiul financiar 
al anului 2015; 3.Prezentarea şi 
dezbaterea Raportului Consiliului de 
administraţie al Societăţii pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 
Decembrie 2015; 4.Aprobarea activi-
tăţii şi descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii pentru activitatea desfaşu-
rată în exerciţiul financiar al anului 
2015; 5.Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Societăţii pentru exerci-
ţiul financiar al anului 2016; 6.Împu-
ternicirea Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie al Societăţii, dl. 
Bezerghianu Niculai,  să aducă la 
îndeplinire hotărârea AGOA şi să 
îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregis-
trărilor privind hotărârea AGOA în 

Registrul Comerţului şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al 
României.
*** Materialele vor putea fi consul-
tate de către acţionari la sediul 
societăţii, conform legii. Votarea se 
poate face şi prin corespondenţă, 
respectiv prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire trimisă pe 
adresa Societăţii care să fie comuni-
cată acesteia până la data şi ora 
stabilite prin convocarea Adunării 
Generale a Acţionarilor. Acţionarii 
pot fi reprezentaţi cu ocazia Adună-
rilor Generale în baza unei împuter-
niciri speciale dată reprezentanţilor 
acestora. Asemenea împuternicire va 
permite reprezentaţilor să participe 
şi să exercite dreptul de vot în 
numele şi pentru Acţionarul pe care-l 
reprezintă în Adunarea Generală, în 
limitele şi cu condiţiile ce se vor 
menţiona în împuternicire.  Procurile 
speciale se vor prezenta, în original, 
la sediul societăţii cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data stabilită pentru 
ţinerea adunării. Dacă nu se vor 
îndeplini condiţiile necesare pentru 
validitatea deliberărilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor la 
prima convocare, se convocă o a 
două şedinţă a acesteia în data de 
30.05.2016, cu menţinerea locului, a 
orei, a ordinii de zi şi a datei de refe-
rinţă. Preşedintele Consiliul de 
Administraţie, Bezerghianu Niculai.

l Convocare: Administratorul 
special, Bezerghianu Niculai şi A&A 
Consultants S.P.R.L., reprezentată 
prin  Dna. Anastasescu Marieta, în 
calitate de Administrator judiciar al 
ROBINSON TURISM S.A., socie-
tate în reorganizare, cu sediul social 
în Bucureşti, Calea Floreasca, nr.175, 
etaj 7, camera C9, sector 1, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/805/2010, CUI 1127941, în 
temeiul dispoziţiilor art.20 alin.1 lit 
g) din Legea nr.85/2006 actualizată, 
coroborate cu dispoziţiile art.117 din 
Legea nr.31/1990 actualizată, 
convoacă în ziua de 27.05.2016, ora 
13:00, la adresa din Bucureşti, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de 
şedinte, sector 1, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, pentru toţi 
acţionarii  Robinson Turism S.A. 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 05.05.2016 (data de 
referinţă), cu următoarea Ordine de 
Zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea Situaţiilor Financiare 
anuale întocmite pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015; 2.Prezen-
tarea şi dezbaterea Raportului Audi-
torului Financiar al Societăţii pentru 
exerciţiul financiar al anului 2015; 
3.Prezentarea şi dezbaterea Rapor-
tului Administratorului special al 
Societăţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 Decembrie 2015; 
4.Aprobarea activităţii şi descărcarea 
de gestiune a Administratorului 
special al Societăţii pentru activi-
tatea desfăşurată în exerciţiul finan-
ciar al anului 2015; 5.Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar al anului 2016; 6. Împuter-
nicirea Administratorului special al 
Societăţii, dl. Bezerghianu Niculai, 
să aducă la îndeplinire hotărârea 
AGOA şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru efectu-
area înregistrarilor privind hotărârea 
AGOA în Registrul Comerţului şi 
publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, putând sub-de-
lega aceste competenţe către terţe 
persoane. *** Materialele vor putea 
fi consultate de către acţionari la 
sediul societăţii, conform legii. Acţio-
narii pot participa şi vota în 
adunarea generală a acţionarilor, 
personal sau prin reprezentant 
(împuternicit), în baza unei împuter-
niciri acordate pentru aceasta 
adunare; acţionarii care nu au capa-
citate de exerciţiu precum şi persoa-
nele juridice pot fi reprezentaţi/ 
reprezentate prin reprezentanţii lor 

legali, care, la rândul lor, pot da altor 
persoane împuternicire pentru 
respectiva adunare generală.  Procu-
rile speciale se vor prezenta, în 
original, la sediul societăţii cu cel 
puţin 48 de ore înainte de data stabi-
lită pentru ţinerea adunării sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în acea adunare. 
Acţionarii care deţin, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul de a cere introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunării Generale; cererile vor fi 
transmise, în scris, Societăţii în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării. Dacă nu se vor 
îndeplini condiţiile necesare pentru 
validitatea deliberărilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor la 
prima convocare, se convoacă o a 
doua şedinţă a acesteia în data de 
30.05.2016  cu menţinerea locului, a 
orei, a ordinii de zi şi a datei de refe-
rinţă.  Administrator Special, Bezer-
ghianu Niculai; Administrator 
Judiciar,  A&A Consultants S.P.R.L 
prin Anastasescu Marieta.

l Convocare: În  conformitate  cu  
prevederile  articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi având în vedere prevederile 
din Actul Constitutiv al societăţii pe 
acțiuni INDUSTRIALEXPORT 
S.A., societate pe acţiuni de naţiona-
litate română, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. 
J40/252/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1554446,  cu sediul social în 
Bucureşt i ,  sectorul  1 ,  Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera B7,  
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al  Societăţi i  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Industrialexport  S.A. 
pentru ziua de 27.05.2016, ora 10:00, 
la sediul societăţii din Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, 
etaj 7, sala de şedinţe, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor Societăţii la sfârşitul 
zilei de 05.05.2016, stabilită ca dată 
de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1.Prezentarea, dezbaterea şi 
aprobarea  Situaţiilor Financiare 
anuale întocmite pentru exerciţiul 
financiar al anului 2015; 2.Prezen-
tarea şi dezbaterea Raportului Audi-
torului Financiar al Societăţii pentru 
exerciţiul financiar al anului 2015; 
3.Prezentarea şi dezbaterea Rapor-
tului Consiliului de Administraţie al 
Societăţii pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 Decembrie 2015; 
4.Aprobarea activităţii şi descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii pentru activi-
tatea desfaşurată în exerciţiul 
financiar al anului 2015; 5.Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul  2016. 6.Împuternicirea Directo-
rului General  al Societăţii, dl Bezer-
ghianu Niculai  să  aducă la 
îndeplinire hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor şi 
să îndeplinească toate formalităţile 
necesare pentru efectuarea înregis-
trărilor privind hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor în 
Registrul Comerţului şi publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al 
României, cu posibilitatea de a 
sub-delega aceste atribuţii unei terţe 
persoane. *** Completarea ordinii 
de zi:  În cel mult 15 zile de la publi-
carea prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a,  unul sau mai multi 
acţionari ai Societăţii reprezentând, 
individual sau împreună, cel putin 
5% din capitalul social al acesteia,  
pot  înainta Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii cereri privind 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. Participarea 
la şedințele Adunării Generale Ordi-

nare a Acţionarilor: Acţionarii care 
posedă acţiuni la purtător au drept 
de vot numai dacă şi-au depus acţiu-
nile la sediul Societăţii cu cel putin 5 
zi le  înainte de Adunare.  La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor  pot participa şi pot vota, 
direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Societatii la data de 05.05.2016, 
stabilită ca dată de referinţă. Toţi 
acţionarii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura că 
aceste procuri vor fi depuse în 
original la sediul social al Societăţii 
cu cel mult 48 de ore înainte de data 
şedinței, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generala Ordinară a Acţi-
onarilor. Procurile vor rămâne vala-
bile pentru a doua adunare, în cazul 
în care prima adunare este amânată 
din cauza neîndeplinirii cerinţelor 
legale. În cazul în care nu se vor 
îndeplini condiţiile legale privind 
ținerea Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se reprogra-
mează pentru data de 30.05.2016  la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi; data de referință 
stabilită pentru identificarea acţiona-
rilor îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor este aceeaşi. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie, Bezerghianu Niculai.

l Convocare:  I. Consiliul de Admi-
nistraţie al ECO-ROM AMBALAJE 
S.A. (denumită în continuare  „Soci-
etatea”), persoană juridică cu sediul 
în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr.53, Pavi-
lion Administrativ, etaj 7, sector 6, 
înmatriculată la O.R.C-TB cu nr. 
J40/16060/2003, Cod Unic de Înre-
gistrare: RO 15944252, în temeiul 
art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, repu-
blicată cu modificările şi completă-
rile ulterioare, coroborat cu art. 15 
din Actul Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii şi 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, la sediul 
Societăţii– Sala Ad Lansing, etaj 6, 
B-dul 1 Mai, nr.53, sector 6, Bucu-
reşti, pentru data de 25.05.2016, la 
ora 09:30 şi respectiv  la ora 12:00. În 
cazul în care la data menţionată în 
acest paragraf nu se întruneşte 
cvorumul de prezenţă prevăzut de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează, în temeiul 
art.118 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, cea de a doua adunare generală 
ordinara şi extraordinară a acţiona-
rilor la aceeaşi adresă, pentru data 
de 30.05.2016, la aceleaşi ore şi cu 
aceleaşi ordine de zi. II.Ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare este 
următoarea: 1. Discutarea, apro-
barea Raportului administratorilor 
Eco-Rom Ambalaje SA; 2. Prezen-
tare Raport de Audit Financiar 
pentru exercitiul financiar 2015 
întocmit de catre auditorul financiar 
Deloitte Audit S.R.L. 3. Discutarea, 
aprobarea sau modificarea situaţiilor 
financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar 2015. 4.  Pronuntarea 
asupra gestiunii administratorilor 
pentru exerciţiul financiar 2015. 5. 
Numirea unor membri ai Consiliului 
de Administraţie. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, loca-
litatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând 
fi consultată şi completată în condi-
ţiile legii. 6. Discutarea şi stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul fiinanciar 2016 şi a 
programului de activitate pentru 
exerciţiul financiar 2016. 7.  Manda-
tarea Consiliului de Administraţie să 
analizeze şi să propună spre apro-
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bare adunării generale a acționarilor 
un business plan cu soluții pentru 
eficientizarea activității societății ca 
organism de transfer de responsabi-
litate, având în vedere cadrul legis-
lativ actual privind gestionarea 
deșeurilor de ambalaje precum și 
perspectivele modificării acestuia.  8. 
Împuternicirea unei/unor persoane 
în vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea și înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor.  
III. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Societăţii este 
următoarea: 1. Aprobarea propunerii  
de modificare a Actului Constitutiv 
prin abrogarea prevederilor art. 14.4 
litera o) ,,stabilește și aprobă modifi-
carea tarifelor practicate de către 
Societate la propunerea Consiliului 
de Administraţie” și renumerotarea 
sa, urmând ca pe viitor art. 14.4 să 
aibă următorul cuprins: „14.4  
Adunarea Generala Extraordinara 
are urmatoarele atributii: a)schim-
barea formei juridice a societăţii;  b) 
înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii 
secundare (filiale) sau alte asemenea 
unităţi cu personalitate juridică; c) 
mutarea sediului societăţii în străina-
tate; d) duratei societăţii; e)majo-
rarea, reducerea capitalului social 
sau reîntregirea lui prin emisiune de 
noi acţiuni; f)fuziunea cu alte socie-
tăţi sau divizarea societăţii; g)dizol-
varea anticipată a societăţii; h )
schimbarea obiectului principal de 
activitate; i )conversia acţiunilor 
nominative în acţiuni la purtător sau 
a acţiunilor la purtător în acţiuni 
nominative; j) conversia acţiunilor 
dintr-o categorie în cealaltă; k )
conversia unei categorii de obliga-
ţiuni în altă categorie sau în acţiuni; 
l) emisiunea de obligaţiuni; m) coop-
tarea de acţionari, cu respectarea 
prezentului Act Constitutiv, după 
caz; n) aprobarea condiţiilor de dero-
gare de la Principiul cotelor egale; o) 
oricare altă modificare a actului 
constitutiv sau oricare altă hotărâre 
pentru care este ceruta aprobarea 
adunării generale extraordinare în 
condiţiile Legii și prezentului Act 
Constitutiv.” 2. Aprobarea propu-
nerii de modificare a art. 16.1 al 
Actului Constitutiv astfel încât 
acesta să permită participarea la 
ședințele adunării generale a acțio-
narilor și exprimarea votului prin 
utilizarea mijloacelor de comunicare 
la distanță și respectiv prin cores-
pondență: „16.1 Adunarea Generală 
poate avea loc la sediul Societăţii sau 
în oricare loc indicat în convocare. 
Participarea la dezbateri și expri-
marea votului în adunarea generală 
a acționarilor se poate realiza atât 
prin prezență fizică a acționarului 
sau a reprezentantului acestuia în 
locația desemnată pentru ținerea 
adunării generale respective, cât și 
prin intermediul mijloacelor de 
comunicare la distanță sau prin 
corespondență. În cazul utilizării 
mijloacelor de comunicare la 
distanță în scopul participării la 
dezbateri și vot, aceste mijloace 
trebuie să asigure posibilitatea ca 
acționarul care nu se află în locația 
desemnată pentru ținerea adunării 
generale să fie cel puțin auzit, 
simultan, de către toți ceilalți acțio-
nari și oricare dintre ceilalți acționari 
să i se poată adresa acestuia în mod 
direct. Votul prin corespondenta va 
putea fi exprimat prin completarea si 
transmiterea Formularului de vot 
prin corespondenta care se redac-
tează de către Societate și se pune la 
dispoziţia acţionarilor care îl solicită. 
Formularul se va transmite Societatii 
cel mai tarziu cu o (1) ora inainte de 
Adunarea Generala sub sanctiunea 
neluării în considerare a votului 
astfel exprimat. Acţionarul va  soli-
cita confirmarea de către Societate a 
primirii Formularului de vot spre a 
putea face dovada trasmiterii aces-
tuia. Dispoziţiile art. 17 „Partici-

parea la Adunarea Generală” din 
Actul Constitutiv sunt aplicabile și în 
cazul votului exprimat prin interme-
diul mijloacelor de comunicare la 
distanţă și a votului prin corespon-
denţă. Participarea la dezbateri și 
exprimarea votului în adunarea 
generală se poate realiza simultan, 
cu privire la aceeași hotărâre, prin 
oricare dintre mijloacele menționate 
anterior. Votul prin corespondenţă 
sau prin utilizarea mijloacelor de 
comunicare la distanță nu este 
permis pentru punctele de pe 
ordinea de zi pentru care legea sau 
Actul Constitutiv impun votul 
secret.”  3. Aprobarea propunerii de 
modificare a art. 20.1 alin. 1 al 
Actului Constitutiv prin eliminarea 
lit. t) „propune adunării generale 
aprobarea modificării tarifelor  prac-
ticate de către Societate”, renumero-
tarea paragrafelor de la lit. t) la lit x) 
și completarea cu nou paragraf 
numerotat lit. x) ,,stabileste și aproba 
modificarea   tarifelor practicate de 
către Societate”, astfel încât art. 
20.1. alin. 1 va avea următorul 
cuprins: „20.1 Consiliul de adminis-
traţie este însărcinat cu îndeplinirea 
tuturor actelor necesare și utile 
pentru realizarea obiectului de acti-
vitate al societăţii, cu excepţia celor 
rezervate de lege pentru adunarea 
generală a acţionarilor. Consiliul de 
administraţie are următoarele atri-
buţii: a) stabilește direcţiile princi-
pale de activitate și de dezvoltare a 
societăţii; b) stabilește sistemul 
contabil și de control financiar și 
aprobarea planificării comerciale; c) 
numește și revocă directorii socie-
tăţii, stabilind în același timp și 
remuneraţia acestora;  d) suprave-
gheaza activitatea directorilor și 
stabilește atribuţiile acestora; e) 
reprezinta societatea în raporturile 
cu directorii; f) pregătește raportul 
anual, convoacă și organizeaza 
adunarea generală a acţionarilor și 
implementează hotărârile acesteia; 
g) prezinta adunării generale situa-
ţiile financiare, contul de profit și 
pierderi pentru exerciţiul financiar 
precedent și programul de activitate 
și bugetul pentru anul în curs.  h) 
introduce cererea pentru deschiderea 
procedurii insolvenţei societăţii 
potrivit Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolventei; i) aprobă 
deschiderea și închiderea punctelor 
de lucru ale societăţii, depozite și alte 
sedii secundare care nu au personali-
tate juridică. j) aprobă schimbarea 
sediului social; k) aprobă modifi-
carea obiectului de activitate al 
societăţii în sensul completării sau 
reducerii acestuia, cu excepţia dome-
niului și activităţii principale; l) alege 
președintele consiliului de adminis-
traţie; m) aprobă structura organiza-
torică a societăţii, numărul de 
posturi, normativul de constituire a 
compartimenetelor funcţionale și de 
producţie; n) creează comitete 
consultative și stabilește membrii 
acestora în conformitate cu dispozi-
ţiile legii și supraveghează activitatea 
acestora; o) aprobă casarea de 
mijloace fixe; p) aprobă majorarea 
capitalului social al Societăţii în 
limitele capitalului autorizat; q) 
încheie acte juridice în numele și în 
contul societăţii prin care să dobân-
dească bunuri pentru aceasta sau să 
înstrăineze, să schimbe ori să consti-
tuie în garanţie bunuri aflate în 
patrimoniul societăţii a căror valoare 
nu depășește jumătate din valoarea 
contabilă a activelor societăţii la data 
încheierii actului juridic; r) întoc-
mește Regulamentul privind struc-
tura și alcătuirea Comitetului 
Executiv. s) delegarea de atribuţii ce 
ţin de activitatea curentă a Societăţii 
către directorii executivi, de câte ori 
va fi necesar; t) orice alte atribuţii, cu 
excepţia celor care sunt de compe-
tenta adunării generale, în condiţiile 
Legii și prezentului Act Constitutiv; 
u) oricare altă decizie pentru care 
este cerută aprobarea Consiliului de 

administraţie în condiţiile Legii și 
prezentului Act Constitutiv; v)  toate 
actelor necesare și utile pentru reali-
zarea obiectului de activitate și 
scopului Societăţii, cu excepţia celor 
rezervate de lege și prezentul Act 
Constitutiv pentru adunarea gene-
rală a acţionarilor; w) angajarea 
Societăţii în asociaţii specifice indus-
triei și relaţionarea cu entităţi intere-
sate;  x) stabilește și  aproba 
modificarea   tarifelor practicate de 
către Societate;” 4. La solicitarea 
a c ț i o n a r u l u i  H E I N E K E N 
ROMÂNIA S.A, cu sediul în Bucu-
rești, str. Tipografilor, nr.11-15, Corp 
A2-L, etaj 4, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului  cu nr. 
J40/12235/2002, Cod Unic de Înre-
gistrare 13240781, aprobarea înstrăi-
nării tuturor acțiunilor deținute în 
Societate de acest acționar, i.e un 
număr de  8.396 de acţiuni deţinute 
numerotate de la 8.397 la 16.792 
(,,Acţiunile Heineken”) prin: (i)  
Dobândirea Acţiunilor Heineken de 
de către ceilalţi acţionari; sau (ii) 
Dobândirea de către Societate a 
tuturor Acţiunilor Heineken; 5.   
Împuternicirea unei/unor persoane 
în vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea și înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor. IV.  Materialele scrise referi-
toare la problemele aflate pe ordinea 
de zi vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor Societăţii începând cu data de  
18.05.2016  și vor putea fi consultate 
la sediul Societăţii. București, 
21.04.2016, Consiliul de Adminis-
traţie al  Eco-Rom Ambalaje S.A., 
Președinte, Calin-Bogdan Ureche.

LICITAȚII  
l Comuna Ruginoasa, jud. Iași, 
organizează în data de 26.05.2016, 
ora 11.00, licitaţie publică în vederea 
concesionării iazului „Rugina” -în 
suprafaţă de 2,33ha, situat în extra-
vilanul satului Rediu T-43-HB 650, 
comuna Ruginoasa, județul Iași. 
Persoanele fizice și juridice interesate 
pot achiziţiona caietul de sarcini 
începând cu data de 03.05.2016 la 
sediul Primăriei Ruginoasa, de unde 
pot obţine și relaţii suplimentare la 
tel.: 0232.734.361.

l Anunţ de participare la concesio-
nare prin licitaţie publica (al treilea 
termen): 1. Informaţii generale 
privind proprietarul: Consiliul Local 
Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresă: Judeţul Tulcea, Orașul 
Babadag, Str. Republicii, Nr. 89, nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e - m a i l :  u r b a n i s m @ p r i m a -
ria-babadag.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării: teren 
în suprafaţa de 1233 mp, situat in 
intravilan T14.P404- partial. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. orice persoană intere-
sată are dreptul de a solicita și de a 
obţine documentaţia de atribuire, 
punerea la dispoziţia oricărei 
persoane interesate care a înaintat o 
solicitare în acest sens, a unui exem-
plar din documentaţia de atribuire se 
realizează în mod direct, nerestricţi-
onat și deplin, prin mijloace electro-
nice sau pe suport de hârtie. 3.2. 
Compartimentul responsabil din 
cadrul concedentului : Biroul Urba-
nism din cadrul Primăriei orașului 
Babadag, str. Cabanei nr.5. 3.3. 
Documentaţia de atribuire se pune la 
dispoziţia solicitanţilor în mod 
gratuit. 3.4. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor 29.04.2016. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1 Data 
limită de depunere a ofertelor: 
12.05.2016, ora 09:00 la secretariatul 
Primăriei orașului Babadag, str. 
Republicii, nr. 89, Babadag, jud. 
Tulcea, în 1 exemplar. 5. Şedinţa de 
deschidere va avea loc în data de 
12.05.2016, ora 10.00 la sediul 
Primăriei orașului Babadag, str. 

Republicii, nr.89. 6.Informaţii 
privind instanţă competenţă în solu-
ţionarea litigiilor apărute: contesta-
ţiile se depun în termen de 5 zile de 
la comunicarea rezultatului proce-
durii la sediul concedentului, menţi-
onat la punctual 1, iar acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribuna-
lului Tulcea în termen de 30 zile. 7. 
Data transmiterii anuntului de atri-
buire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 20.04.2016.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria orașului Horezu, Strada 1 
Decembrie, numărul 7, Horezu, 
judeţul Vâlcea, telefon 0250860190, 
fax 0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Concesionarea prin negociere 
directă  a lotului de teren în supra-
față de 9.800,15 mp, situat pe strada 
Stadionului, punctul „Fabrica de 
stofe de mobilă, oraș Horezu, județ 
Vâlcea” ce aparține proprietății 
publice a orașului Horezu în vederea 
dezvoltării unei secții de prelucrare a 
lemnului „Panouri de fag din 
cherestea”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se pot 
obține de la primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, 
orașul Horezu, județul Vâlcea, 
camera 3. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Prin cumpărare de la primăria 
orașului Horezu, camera 3. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Primăria orașului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3-secretarul orașului Horezu, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 54/2006: Costul este 
de 20 lei/exemplar prin cumpărare 
directă. 3.4. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 03.05.2016, Ora 
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
ofertele se depun în două plicuri, 
unul exterior și unul interior, 
conform documentației de atribuire. 
4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 05.05.2016, Orele 11:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria orașului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de negociere directă: 
05.05.2016, Orele 12:00 la sediul 
Primăriei orașului Horezu din strada 
1 Decembrie, numărul 7, camera 3. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revolu-
ţiei nr. 1, județul Vâlcea, Telefon 
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 07. 
7. Data transmiterii anunţului de 
negociere directă către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
20.04.2016. 

l Anunt privind organizarea licita-
tiei de vanzare a masei lemnoase 
fasonate. Organizatorul licitatiei: 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, 
e-mail office@galati.rosilva.ro; Data 
si ora desfasurarii  l icitatiei: 
10.05.2016 ora 12.00; Locul desfasu-

rarii licitatiei: Directia Silvica Galati, 
cu sediul in Galati, str. Stiintei nr. 95; 
Tipul licitatiei: licitatie publica cu 
prezentarea ofertelor scrise in plic 
inchis si sigilat; Licitatia este organi-
zata si se va desfasura conform 
prevederilor,, Regulamentului  de 
valorificare  a masei lemnoase din 
fondul  din fondul forestier proprie-
tate publica,aprobat prin Hotarirea 
Guvernului nr. 924/2015, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Data 
si ora organizarii preselectiei 
:05.05.2016, ora 09.30; Data si ora 
limita pina la care poate fi depusa 
documentatia pentru preselectie si 
inscriere la licitatie:04.05.2016, ora 
16.30; Conform HG 924/2015- art. 
21 aliniatul 4- Cererea de inscriere la 
licitatie, declaratiile pe propria 
raspundere, documentele societatii,-
certificatul constatator, in copie, 
certificate pentru conformitate cu 
originalul de catre reprezentantul 
legal al operatorului economic, se 
depun la registratura Directiei 
Silvice Galati sau se pot trimite prin 
poștă, fax sau prin poșta electronică 
în format pdf, la adresa de email- 
ssm@galati.rosilva.ro sau office@
galati.rosilva.ro. Lista loturilor care 
se liciteaza, pretul de pornire a licita-
tiei si pasul de licitare pentru fiecare 
lot sunt afisate la  sediul organizato-
rului si pe site-ul Regiei Nationale a 
Padurilor- Romsilva, www.rosilva.ro; 
Volumul total de masa lemnoasa 
fasonata oferit la licitatie este de  
1795.11  m3, din care pe sortimente: 
- lemn rotund   pentru cherestea   – 
1081,07  m3; - lemn rotund pentru 
industria celulozei- 388,34 m3; - 
lemn rotund de foioase si rasinoase 
pentru constructii : 325,7 m3; si 
respectiv pe specii si grupe de specii: 
- carpen- 120  m3; - frasin- 11,11 m3; 
- gorun- 121,38 m3; - gladita- 7 m3; 
- pin negru- 10  m3; - plop- 1226   
m3; - salcam- 389 m3; - salcie- 30  
m3; - stejar pufos– 1  m3; - visin 
turcesc– 1  m3; Masa lemnoasa  faso-
nata oferita spre vanzare nu provine 
din fondul forestier proprietate 
publica a statului, certificat in 
sistemul Forest Stewardship Council 
( FSC). Piesele/loturile rămase 
neadjudecate după această licitaţie si 
care nu au fost adjudecate nici la cel 
putin o licitatie anterioara se pot 
negocia, dupa terminarea licitatiei, 
in conditiile prevazute in HG 
924/2015 si de alte reglementari in 
vigoare. Piesele/loturile rămase 
neadjudecate după această licitaţie si 
care au fost  oferite prima data la 
aceasta licitatie nu se negociază.  
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licitatie 
incepind cu data de  25.04.2016. 
Neîncheierea contractului de 
vânzare -cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate, în termenul  
maxim de 10 zile lucrătoare, de la 
data licitatiei, din culpa exclusivă a 
operatorului  economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa  lemnoasă respectivă și pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Alte informatii privind 
organizarea si desfasurarea licitatiei: 
- caietul de sarcini poate fi solicitat si 
pe adresele de e-mail office@galati.
rosilva.ro si productie@galati.rosilva.
ro. Pentru informatii si date supli-
mentare va puteti adresa organizato-
rului licitatiei: ing. Dudu Leonard, 
telefon 0236/412517 si  0748/270936, 
e-mail  productie@galati.rosilva.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat ADR emis pe 
numele DANCIU ION. Il declar nul.

l Transilvania Broker de Asigurare 
declară pierdute poliţele în alb apar-
ţinând UNIQA  Asigurări seria  RC 
0412136 până la 0412138, RC   
0415760 , RC 0415763 până la 
0415770, RC   0415772 până la 
0415777, RC   0415819 până la 

0415822, și RC  0415793. Se declară 
nule.

l Pierdut contract de vânzare-cum-
părare nr.175/1/1990 eliberat în data 
de 31.05.1990 și Proces-verbal 
nr.175/31.05.1990 pe numele Simion 
Dinu și Simion Aurelia Olga. Le 
declar nule.

l Pierdut Legitimatie de serviciu nr. 
122 pe numele Tudose Angela. O 
declar nula.

l Pierdut Contract construcţie 
745/6/13.06.1978 și Proces-verbal 
eliberat în 28.11.1978 pe numele 
Mirică Ion și Constantina. Le declar 
nule.

l SC Delficom SRL, sediul Oraș 
Cajvana, jud.Suceava, CUI 4030462, 
J33/989/1993, pierdut Certificat 
înregistrare fiscală. Îl declar nul. 

l SC Escalia Craus SA, din Baia 
Mare, jud.Maramureș, J24/357/2008, 
CUI RO16054651 anunţă pierderea 
a două ștampile rotunde, cu înscrisul 
"asistenţă tehnică" numerele 3 și 4, 
pe care le declarăm nule.

Pierdut atestat manager de 
transport seria. AMMI nr. 
43034, pe numele Sârbulescu 
Stelian-Adi.  Îl declar NUL.

l Subsemnatul Pascu Călin-Ionuţ, 
în calitate de administrator al SC 
Agenţia De Print Şi Tipar SRL, 
având sediul în Timișoara, Bd.Take 
Ionescu, nr.51, Jud.Timiș, cu nr.de 
înregistrare J35/2693/2012, C.U.I. 
RO30862768, declar pierdut Certifi-
catul constatator emis în data de 
02.11.2012 de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timiș în baza declaraţiei model 2 
nr.567108/01.11.2012 privind activi-
tăţile desfășurate de societate în 
afara sediului social (la terţi). Îl 
declar nul.

l S.C. Informa Management S.R.L., 
J40/9933/2004, RO 16526525 cu 
sediul social: București, sector 4, str. 
Anton Bacalbașa nr.28, bloc 155, 
scara 2, etaj 4, ap. 79, cam. 1, declară 
pierdere certificat de înregistrare cu 
seria B nr. 2728540.

l Declar pierdută (nulă) legitimație 
de Luptător cu Rol Determinant 
seria LRD-A nr. 00081, pe numele 
Almăjanu Ştefan eliberată de 
S.S.P.R.

l S.C. AGRO ECO SEMPERT 
S.R.L. sediul Calea Moșilor nr.160, 
sector 2, Spațiul Comercial nr. 3, 
C.U.I. 34702832, J40/7836/2015, 
declar pierdute certificat de înregis-
trare seria B nr. 3103806, certificat 
fiscal, certificat de înregistrare în 
scopuri de TVA, constatator de înfi-
ințare și hotărârea judecătorească 
O.R.C.-T.B.

l S.C. ALI-MAR Impex Com 
S.R.L., sediul Piatra Mare sector 2, 
C.F. 4900609, declar nule facturile 
nr. 9624355 până la nr. 9624400 seria 
BWCH.

l S.C. Grey Media & Advertising 
S.R.L., sediu social București str. 
Lacul Plopului nr.10, bl. V20, sc.3, 
et.1, ap. 67, sector 5, nr. Reg. Com. 
J40/5230/2015, C.I.F. 34443550, 
declar pierdute, nule, următoarele 
acte: certificat de înregistrare, certi-
ficat constatator pentru sediu social, 
contract de comodat sediu.

CONDOLEANȚE
Colectivul Disciplinei de Oenologie 
de la Facultatea de Horticultură– 
U.S.A.M.V. Iași își exprimă regretul 
pentru dispariția celui care a fost 
întemeietorul Şcolii de Oenologie din 
Iași, Academician VALERIU D. 
COTEA și este alături de familia 
îndurerată. Sincere condoleanțe și 
amintire eternă.

ANUNȚURI




